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#Nomésqueden2anys
El passat 24 de maig del 2015 vau fer que 
la meva companya, la Núria Sanahuja, i jo 
mateix fóssim nomenats regidors per tal de 
poder defensar un model de ciutat diferent.

Hem presentat mocions per millorar les 
condicions dels nostres veïns i veïnes com 
la defensa d’un salari mínim de 1000€, l’ad-
hesió a la campanya “No puc esperar” re-
ferent als malats de la malaltia de Crohn i 
colitis ulcerosa, hem provocat la redacció 
d’una nova ordenança que reguli els  ser-
veis funeraris a la nostra ciutat després 
d’estar 6 anys incomplint les lleis i direc-
trius europees, etc.

Ara només queden 2 anys per afrontar una 
altra contesa electoral i volem tenir la clau 
de la governança amb el teu suport. Peri-
òdicament, t’anirem explicant tot allò que 
fem i pel que lluitem per fer del Prat un lloc 
obert fet amb tothom i per tothom.

L’Artesà es  
mereix molt  
més

L’Ajuntament del Prat, després de no escol-
tar les reclamacions de part de l’oposició i 
de la Plataforma Salvem L’Artesà, ha tirat 
pel dret i enderrocarà un dels millors patri-
monis que teníem a la ciutat. 98 anys d’his-
tòria (14 de propietat municipal, permetent 
la seva degradació), quedaran en no res. 

Ni tan sols els darrers dies, amb veïns 
acampats al recinte per tal de protestar, 
s’han dignat a oferir diàleg. 
 

Condemnem el Decret d’Alcaldia de desa- 
llotjament del pati del Teatre, redactat per 
l’equip de govern, i l’absoluta despropor-
ció de l’actuació, amb una cinquantena 
d’agents de Policia Local i Mossos d’Es-
quadra. Fet que demostra la incoherència 
d’ICV-EUiA, que al Prat actua així però no a 
d’altres indrets.
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 El Ple 

Jordi Ibern
Portaveu Grup Municipal ERC

Entrevista als treballadors i treballadores 
del Lot 22 de Restauració d’AENA, on la 
majoria de famílies afectades són veïns del 
Prat de Llobregat.

Què ha passat amb el principal grup de 
restauració de l’Aeroport del Prat?

AENA va treure a concurs els establiments 
d’hostaleria de l’Aeroport del Prat, divi-
dint-los amb l’únic propòsit de recaptar 
més diners i amb l’objectiu de carregar-se 
la concessió majoritària.

Aquesta decisió no tan sols repercutirà en 
el benestar dels treballadors, també  ho 
farà en la qualitat i eficàcia del servei que 
es mereix l’usuari de l’Aeroport de Barce-
lona. 

Com exemple, el viscut el passat mes de 
juliol de 2016 amb el col·lapse que va pro-
vocar la companyia Vueling. Gràcies a la 
existència de la concessió majoritària es 
va poder donar una resposta ràpida i eficaç 
per la mobilitat de personal que tenim en-
tre els punts de venda i en les dues termi-
nals, i es va poder abastir a les més de 8000 
persones que es van quedar atrapades a 
l’Aeroport.

Quantes concessions hi han?

Fins ara sempre havia 6 concessions, de 
les quals una era de 22 punts de venda 
amb 400 treballadors, que som nosaltres. 
Actuàvem com una concessió unida, que 
no única, i funcionava donant un servei al 
client de qualitat i amb professionalitat, 
amb ocupació estable i condicions dignes 
per a les famílies d’aquesta concessió.

Quina resposta us han donat des d’AENA?

La seva resposta ha sigut que el motiu 
d’aquest concurs és el de poder afavorir 
l’entrada a les petites i mitjanes empreses 
al concurs, i així afavorir la competitivitat 
entre les mateixes.

Tot això no és cert, ja que les fiances i cà-
nons lligats a la facturació que estableix 
AENA a les empreses que opten als con-
cursos només poden ser assumits per les 

grans multinacionals. La competitivitat es 
inexistent perquè els preus son fixats per 
AENA als plecs que presenta.

Per què creieu que AENA actua així a l’Ae-
roport del Prat?

Des de el nostre punt de vista, AENA només 
vol recaptar més amb més concessions i 
cànons abusius i carregar-se els acords so-
cials, la feina estable i els acords econòmics 
de la concessió denominada “LOTE 22.”

Ens sembla molt cínic per la seva part, que 
allò que estan fent els sembli bé, ja que du-
rant més de vint anys AENA VA SER SÒCIA 
de la concessió de l’Aeroport de Madrid i 
mai la van dividir.

Quina solució proposeu vosaltres 
al conflicte?

La nostra proposta, per tal de conservar 
el nostre lloc de treball i les nostres con-
dicions sociolaborals, és la retirada del 
despropòsit d’aquest concurs publicat per 
AENA i que la concessió es mantingui unida 
com fins ara, per tal de fomentar el treball 
estable i de qualitat.

 

Com valoreu les trobades amb el 
Vicepresident, Oriol Junqueras i amb 
el Diputat al Congrés,  Joan Tardà?

Des del primer moment han mostrat una 
gran sensibilitat envers la nostra proble-
màtica, i no han tingut cap inconvenient 
en reunir-se amb nosaltres i escoltar els 
nostres precs. Gràcies a ells, i amb ells, 
hem pogut iniciar comunicacions i establir 
reunions conjuntes amb altres partits po-
lítics per tal de traslladar la problemàtica 
al Congrés dels Diputats, i entre tots poder 
trobar una solució a aquesta situació. Per 
tot això els estarem eternament agraïts, ja 
que ens han donat veu.
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“AENA vol recaptar més a costa dels  
nostres drets socials i laborals”

L’Ajuntament  
aconsegueix  
fer un parking  
i concerts musicals, 
però no obre  
l’espai a l’esbarjo  
de la ciutadania
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El Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
del Prat de Llobregat va instar al govern del 
Prat de Llobregat a que fes tot el possible 
per modificar les condicions ofertes pels 
serveis funeraris a la ciutadania. Uns ser-
veis, a hores d’ara, molt cars i injustos per 
les persones que han de passar pel delicat 
moment d’haver de contractar tals serveis. 

En aquest sentit, ERC denuncia l’obsoles-
cència de l’ordenança dels serveis funera-
ris de la ciutat, la dificultat d’accés a tota 
la informació necessària per part de la ciu-
tadania i la manca de competència i res-
pecte en la prestació d’un servei essencial 
que provoca preus excessius, o en tot cas 
superiors al de molts altres indrets de Ca-
talunya i d’Europa. En aquest sentit, amb
  

aquesta proposta ERC ha defensat les se-
güents propostes bàsiques:

1) Modificar l’actual ordenança, així com el 
reglament regulador del servei públic dels 
cementiris municipals, per tal d’establir 
unes tarifes socialment més inclusives i ga-
rantir una millor competència entre les em-
preses que ofereixen aquests serveis per tal 
que els preus puguin ser més econòmics.

2) Facilitar l’accés a tota la informació ne-
cessària a través d’un protocol municipal 
que vetlli per aquest objectiu.

3) Estudiar la viabilitat de municipalitzar el 
tanatori per oferir, a la llarga, un servei pú-
blic (i gratuït si és possible) a la ciutadania 
pratenca.

En aquest sentit el regidor i portaveu d’ERC, 
Jordi Ibern, ha afirmat que “sabent que els 
serveis funeraris municipals són d’abso-
lut interès públic i general per qualsevol 
persona, no entenem perquè existeixen 
tantes dificultats d’accés al servei, es-
pecialment en relació als alts preus que 
hem de pagar al Prat. Amb la propos-
ta que presentem volem que els serveis 
funeraris esdevinguin uns serveis per 
a tothom amb les millors condicions de 
qualitat i respecte que es precisen en els 
moments delicats en que els ciutadans 
n’han de fer ús”.

Bulevard  
o formigó
L’Ajuntament del Prat està preparant els 
descampats d’ADIF entre l’estació de trens 
i el c/ Major com aparcament compensatori 
per les obres de l’Av. Montserrat. Les obres 
van començar ara fa 6 mesos, i l’aparca-
ment encara no està habilitat. Esperareu a 
obrir-lo quan acabin les obres? De què ser-
veixen tants anys al poder si no apreneu a 
planificar?

L’equip de govern deia a les entitats que 
seria un futur bulevard obert a la ciutada-
nia. Per quin motiu s’arriben a acords amb 
ADIF per a fer un aparcament o per fer con-

certs musicals i no es materialitza un acord 
per a l’aprofitament d’aquests espais en 
benefici dels veïns i veïnes, mentre no se’ls 
dóna un ús definitiu?

Aquest enorme espai està descuidat des de 
fa molt de temps, és un emplaçament aban-
donat i descurat. Es cert que els acords de 
cessió per part d’ADIF impliquen el compro-
mís de l’Ajuntament a mantenir i netejar la 
zona? Si és veritat, que fa l’equip de govern 
per evitar tenir, al costat de zones habita-
des, un espai en aquestes condicions?  

Per uns serveis  
funeraris equitatius  
i justos al Prat

28è Sopar  
de la República
El passat 22 d’abril, vam celebrar el 28è Sopar de la República, per 
commemorar la proclamació de la República Catalana el 14 d’abril 
del 1931. El diputat Joan Tardà i el Portaveu Municipal d’ERC Jordi 
Ibern van animar a participar als assistents en les hores decisives 
que venen de cara al referèndum d’independència que celebrarem 
aquest any.

Finalment, ERC va atorgar el Premi Josep Gibert al Teatre Kaddish, 
per commemorar els 40 anys que acaben de celebrar i tota la tasca 
per la cultura i el teatre que han desenvolupat al Prat durant les 
últimes dècades.

Penya blaugrana  
quarta lliga   
Les entitats són el pulmó de la ciutat i totes contribueixen, dins de les 
seves possibilitats, a fer més forta la societat.

El passat abril vam assistir gustosament a l’aniversari de la Penya 
Barcelonista Quarta LLiga, que s’ha convertit en un referent del barri 
de Sant Cosme i de la ciutat. Amb l’excusa de l’esport, la penya és 
tot un punt de trobada pel veïnat, i organitzen moltes activitats per 
a tothom. 

Felicitats! I Per molts anys més!

Nit de l’empresari  
– Premi Vicente Baltasar
Esquerra del Prat va voler fer costat als empresaris de la ciutat i 
de la comarca a la celebració de la 1ª Nit de l’Empresari del Prat, 
organitzada per El Prat Empresarial.

L’acte va servir per homenatjar la figura del finat Vicente Baltasar, 
home molt estimat a la ciutat més enllà de la seva faceta empresarial. 

A Esquerra creiem en la força d’un empresariat fort, compromès 
amb el país però també compromès amb els treballadors i els 
salaris dignes.

Autobusos L10 cap a  
l’hospital de Bellvitge
Els usuaris del transport públic del Casc Antic són, en bona part, 
gent gran que va sovint a l’hospital de Bellvitge. En aquests mo-
ments, motivat per les obres de l’Av. Montserrat, han d’anar fins al 
final de la Rambla per trobar una parada d’autobús. A l’últim ple 
municipal, hem proposat que l’L10, actualment, arribi i pari a l’Es-
tació, la Plaça de la Vila i a la Rambla al l’anada i la tornada.       


