
                         



                        



El Prat ens uneix  
Les següents pàgines tenen per objectiu exposar un projecte de ciutat 
alternatiu als que fins fa poc han estat a l'abast de la ciutadania del Prat: 
el projecte d'Esquerra - El Prat. Fins l'any 2007, al Prat hi havia la 
possibilitat d'escollir entre el projecte d'una esquerra institucionalitzada, 
mancada d'idees noves i de sentit de país, d'una banda; i una dreta anti-
social i que o bé participava d'un catalanisme de baixa volada, o bé 
directament s'adscrivia a l'espanyolisme més ranci.  

L'any 2007, l'entrada de Joan Camps a l'Ajuntament va acabar amb 
aquesta situació. Per primer cop des de la Segona República Espanyola, 
un republicà entrava a l'Ajuntament del Prat com a regidor. El projecte 
que encapçalava Camps, el projecte d'Esquerra - El Prat, era el d'un Prat 
renovat, que apostava per un major compromís amb la lluita contra les 
desigualtats i amb la recuperació del sentit de pertinença i la identitat 
cultural del Prat. Des de la demanda d'inclusió del Prat al conveni 
RAMSAR fins el suport de l'Ajuntament del Prat a la darrera vaga 
general, llarga és la llista d'èxits aconseguida per Esquerra al servei de 
la ciutadania del Prat.  

El proper 22 de maig, de nou, a Esquerra i a la ciutadania del Prat les 
uneixen un mateix interès: El Prat. Tot seguit, exposem les polítiques 
que impulsarem durant els propers quatre anys amb la força que ens 
donin els vots de la ciutadania pratenca. 

  

Joan Camps, candidat republicà a l'Alcaldia del Prat de 
Llobregat 



1. Urbanisme  

El Prat de Llobregat afronta una renovació que afectarà de manera 
substancial la nostra ciutat. El soterrat de les vies del tren, 
conjuntament amb les obres de l AVE, ha permès l eliminació d una de 
les barreres al creixement de la ciutat, malgrat que aquests darrers 
quatre anys s han caracteritzat per la congelació del desenvolupament 
urbanístic a causa de la crisi i altres factors relacionats amb la gestió. 
Tenim sectors aturats com Seda i Estació. Tenim encara per 
desenvolupar les dues Àrees Residencials Estratègiques situades al sud 
del nostre municipi. I, a més a més, resta encallada la modificació 
urbanística del sector paperera. Aquests propers 4 anys han de ser 
decisius per marcar  un desenvolupament urbanístic sostenible i 
equilibrat.    

ERC proposa una ciutat urbanísticament equilibrada al servei dels 
ciutadans amb una distribució  d equipaments socials i  culturals  per la 
ciutat que doni cobertura a les inquietuds de la seva ciutadania. Per això 
promourem un desenvolupament urbanístic harmònic, equilibrat, 
sostenible i assumible que respongui a les demandes dels pratencs i 
pratenques. Un desenvolupament recolzat en les següents polítiques:  

1 .1 . L urbanism e i l habitatge digne ens uneixen:

  

- Habitatges de Protecció oficial en règim de lloguer. Impulsarem  
la construcció de més de 500 habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer   

-  Protecció del nucli antic. Elaborarem un pla integral de protecció del 
nucli antic recollint les propostes de les entitats de la societat civil amb 
la voluntat de  preservar el nostre llegat històric i fer-lo compatible amb 
les noves necessitats urbanes.  

- Reubicació dels sectors industr ials. El Prat disposa a l interior del 
seu nucli urbà de diversos sectors industrials. Volem impulsar el seu 
trasllat progressiu cap a l exterior del nucli urbà específic, fent possible 
un model compacte de ciutat.   

- Escoles bressol. Impulsem la creació de noves places d escola 
bressol, creant un nou centre que augmenti les places disponibles en 
l actualitat.  

- Aposta pel nostre gran teatre. L Artesà . Impulsarem la renovació 
de l Artesà. Cal un nou projecte arquitectònic que respecti veritablement 
l'edifici i les seves característiques originals, tot adaptant-lo als 
requeriments actuals amb el màxim respecte que es mereix com a 
teatre històric, únic testimoni conservat de l'activitat associativa de fa 
cent anys, respectant tots els seus valors històrics i arquitectònics tant 



exteriors com interiors convertint-lo amb un equipament cultural de 
referència al nucli antic i a tota la ciutat.  

- I m puls a la granja de la Ricarda com el Museu d història de la 
transformació de la ciutat. Un espai com la Ricarda exigeix aprofitar 
l oportunitat per ubicar el museu de la història de l evolució de la ciutat 
en tots els seus aspecte des de les maresmes inicials a la ciutat de 
serveis actual passant per la ciutat rural i agrícola a la industrial. Incidint 
en els espais de reserva natural..  

- Propiciarem la creació definit iva de l escola m unicipal de 
música  

- Millorarem la gestió dels equipaments esportius per eliminar l actual 
congestió als actuals complexos esportius.  

- I niciarem les tasques necessàries per a la construcció d un nou 
CEM al Fondo d en Peixo que doni resposta a les necessitats de la 
zona 

1.2. La mobilitat i el transport públic ens uneixen: 

  

- Millora de la mobilitat: L1 i trens en direcció Sant Vicenç 
Millorarem el transport públic de la nostra ciutat connectant-nos a la 
xarxa ferroviària de la Generalitat. Prioritzarem l arribada de la línia 1 
del metro a l actual estació del tren que actualment te el final a l estació 
de l Hospital de Bellvitge. Continuarem defensant l aturada de tots els 
trens de St. Vicenç de Calders i un increment del nombre de trens amb 
aturada al Prat. Treballarem per la connexió del Prat amb l Estació de 
FGC de Sant Boi  aprofitant l existència de l L78 i augmentarem el servei 
del 165 els caps de setmana. Promourem l accés per vianants i bicicletes 
fins l Hospital de Bellvitge.  

1.3. Un urbanisme verd ens uneix: 

  

- Prom ourem la t ransform ació de les places dures encara 
existents en zones verdes, tot augmentant la superfície arbrada, 
arbustiva i herbàcia als espais verds urbans.        

 



2. Medi Ambient  

El Prat de Llobregat disposa amb el riu i el delta d una zona de gran 
valor ecològic. Malauradament, aquest entorn ha estat sotmès a grans 
agressions, com la tala de pins per a la creació de la tercera pista o el 
soterrat de l antiga llera del riu. En l actualitat, es tracta d'un patrimoni 
que encara viu amenaçat amb actuacions com la quarta pista de 
l Aeroport. Per això, des de l'Ajuntament, la gent d'Esquerra 
desenvoluparem les següents línies d'actuació:  

2.1. La defensa del territori ens uneix: 

  

- Defensa del nostre m edi natural. Potenciarem de manera seriosa la 
defensa del nostre medi natural. Volem defensar com no s ha fet fins ara 
el nostre municipi de les greus agressions sofertes. Cal una defensa real 
del riu, del delta, de les zones humides i de les pinedes que han resistit 
fins avui. Cal aprofitar convenis internacional, com el signat a Ramsar, 
per establir un grau de protecció adequat pel nostre patrimoni natural.  

- Rebuig total a la quarta pista de l Aeroport . Ens oposem 
fermament a la construcció d una quarta pista, i aprofitarem tots els 
recursos disponibles per defensar el territori enfront d'aquesta amenaça.  

- Am pliació de les zones protegides. Promourem i fomentarem nous 
espais protegits. Cal unir els diversos espais naturals mitjançant 
corredors verds per garantir-ne la continuïtat.  

2.2. Els espais verds per les persones ens uneixen: 

  

-  Obrir el Prat cap al riu. Obrirem la nostra ciutat cap al riu, integrant-
lo amb la ciutat i permetent el seu ús per part de les persones. Volem 
recuperar l'espai fluvial del Llobregat, incidint en matèries com ara la 
preservació dels aqüífers, la depuració i reutilització de les aigües -pel 
rec de jardins i l agricultura-, la prevenció d avingudes, el manteniment 
del cabal ecològic, la recuperació de la vegetació de ribera i de les zones 
humides, o la protecció de zones ZEPA.  

- Desenvolupam ent agrícola . Potenciarem el Parc Agrari del Baix 
Llobregat que garanteixi el manteniment de l activitat agrícola, i una 
ferma promoció dels productes locals, ajudant financerament a trobar 
productes nous per l activitat.  

2.3. La reducció de la contaminació ens uneix: 

  

- I m pulsarem la reducció de la contam inació acúst ica i lum ínica . 
Minimitzarem la contaminació acústica i lumínica, aplicant criteris 
d estalvi energètic, orientació òptima dels fanals i de la il·luminació 
urbana, sigui pública o privada. 



 
-  Assegurarem el control de la qualitat de l a ire . Crearem una xarxa 
de control actualitzada amb dades diàries públiques, per garantir el 
compliment de les normatives de filtrat, control d empreses i zones de 
risc, vigilant especialment les emissions de sulfur d hidrogen i partícules 
en suspensió.  

2.4. La sostenibilitat ens uneix: 

  

- Prom ourem l'ús de l energia solar. Volem apostar decididament per 
l'ús de l'energia solar en tots els equipaments i a totes les instal·lacions 
municipals de nova construcció, i elaborar un pla per l'adaptació en les 
ja existents.  

- I m plantarem bonificacions fiscals per la conducció sostenible . 
Establir bonificacions del impost de circulació als vehicles que 
consumeixin, exclusivament o prioritària, les energies renovables.  

- Potenciarem la recollida select iva . Volem impulsar descomptes als 
usuaris de la deixalleria, tant la fixa com la mòbil, a la tributació.                   



3. Ciutadania  

Un dels eixos principals de la nostra acció política es basa en el 
benestar de la ciutadania, que parteix de la universalitat del dret d accés 
als serveis socials. Això vol dir que un dels eixos fonamentals del nostre 
projecte és el foment de la igualtat d oportunitats i la lluita contra 
l exclusió social. Una exclusió social que corre el risc d'eixamplar-se 
degut a la política de retallades socials que a nivell estatal està duent a 
terme el Partit Socialista, i que a nivell català està igualment executant 
Convergència i Unió. Política de retallades justificada amb l'excusa de 
que "no hi ha diners", però que cínicament va acompanyada de 
continuats regals fiscals als més rics.  

Des de l'Ajuntament del Prat, els republicans i les republicanes 
plantarem cara a aquesta política de retallades d'impostos als més rics i 
de serveis socials a les classes mitjanes i treballadores. Treballarem per 
evitar l exclusió social amb polítiques de qualitat atenent les 
problemàtiques actuals (immigració, atur, manca de recursos  
sociosanitaris, etc.), i especialment per donar resposta a la necessitats 
de serveis per a la gent gran i el jovent. Ho farem per mitjà de les 
següents línies d'actuació:  

3.1.  L'accessibilitat ens uneix:

  

- Treballarem per acabar am b les barreres arquitectòniques. 
Assegurarem que l'Ajuntament treballi per la lliure circulació dels 
ciutadans i ciutadanes al carrer, eliminant barreres arquitectòniques i 
instal·lant obstacles als passos de vianants per impedir que els vehicles 
particulars els obstaculitzin.  

- Facilitarem el t rànsit de persones am b característ iques 
especials. Disposar d espai suficient d aparcament i parada per a 
persones discapacitades, per al transport escolar i de passatgers, per als 
taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran.  

3.2. Uns serveis socials universals i de qualitat ens uneixen:

  

- Assegurarem l'assistència a les persones grans. Dotarem el 
municipi d una nova residència per a gent gran i centre de dia, tot 
potenciant al mateix temps l assistència dom iciliàr ia: menjars a 
domicili, serveis d acompanyament, de neteja domiciliària, serveis de 
teleassistència.  

- Crearem un servei de recollida d escom braries porta a porta per 
a persones en situació de dependència.  

- I m plantarem ajuts per l I BI pels casos de persones en 
situacions extremes de necessitat.  



3.3. La plena igualtat de gènere ens uneix:

  
- I m pulsarem la paritat dona-home. Creiem necessària la 
discriminació positiva dins les institucions locals. En la mesura del 
possible, l'administració municipal ha d'avançar en el camp de la paritat 
per tal d'assegurar una igualtat de poder entre homes i dones, així com 
una major sensibilitat de les institucions locals vers els problemes de 
gènere.  

- Treballarem per la conciliació de la vida laboral am b la vida 
privada. Establirem polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal. Per fer-ho possible, cal revisar i adequar els 
horaris de funcionament dels equipaments i serveis públics.  

3.4. Una millor seguretat ens uneix: 

  

- Augm entarem la coordinació entre els cossos de seguretat del 
Prat 
Apostar per una estreta col·laboració entre la Policia Local i els Mossos 
d Esquadra, en el marc de les juntes locals de seguretat, avaluant els 
programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.  

- Marcarem línies que perm et in opt im itzar la m àxim a proxim itat 
del servei de la Policia Local am b els ciutadans, amb la finalitat de 
facilitar un major coneixement des de la base de les principals 
problemàtiques del municipi.  

3.5: La form ació i la igualtat d oportunitats ens uneixen: 

  

- Prom ourem l alfabet ització digita l amb plans de formació 
específica, dirigits sobretot a la gent gran, a persones immigrants, a 
gent que es troba a l atur, col·lectius amb problemes de marginació i a 
persones amb major dificultat per trobar feina.  

- Fom entarem l ús i coneixem ent del català per a les persones 
nouvingudes i/ o autòctones, per consolidar- ne el seu ús social. 
Impuls al Prat de la campanya de les parelles lingüístiques que 
desenvolupen amb èxit els Consorcis de Normalització Lingüística de tot 
Catalunya. Entenem que aquestes interaccions entre ciutadans són, 
alhora, un pilar bàsic per a la integració i l intercanvi d experiències 
entre les diferents cultures.  

-  Més activitats extra escolars i de qualitat. 
Vetllar per la qualitat de l oferta d activitats extra escolars de caràcter 
formatiu, cultural, lúdic o esportiu per a l alumnat dels centres educatius 
en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.     



3.6. La participació i els drets de ciutadania ens uneixen:

  
- Treballarem per reforçar la representació i la participació ciutadana 
en els consells  municipals.  

- Donarem suport a la societat civil pratenca, tot treballant per la 
seva incorporació al procés de presa de decisions: necessitem una 
política municipal més inclusiva i més participativa, amb uns Consells 
municipals que serveixin per dur la veu de la ciutadania i la societat civil 
a l'Ajuntament, i no a l'inrevés.   

- I m pulsarem la creació de la figura del Defensor del ciutadà ,  
Síndic de Greuges de la ciutat, per garantir els drets dels ciutadans 
davant de l administració municipals.  

3.7. Una millor salut ens uneix:

  

- Treballarem per la inclusió de tothom a l'act ivitat esport iva. 
Impulsarem campanyes d informació i d activitats esportives perquè 
l'esport arribi als diferents estrats de població, tot incentivant les 
activitats esportives com a element de prevenció de la salut, de millora 
de la qualitat de vida i de cohesió social. Uns programes que fomentin la 
màxima diversitat de pràctiques esportives, i que alhora permetin als 
acompanyants dels participants la seva inclusió en d altres activitats 
esportives al mateix centre d activitats.                



4. Ocupació de qualitat i activitat 
econòmica  

El nostre desenvolupam ent ha anat evolucionant de manera 
progressiva cap a la terciarització econòmica, però un Prat fort no pot 
deixar de banda, a més del fonamental sector de serveis, aquells que 
durant molt de temps han sigut els seus motors: la indústria, 
l agricultura i la ramaderia. La dinamització passa per l adaptació als 
nous temps i a les noves tecnologies. En un moment de crisi com l actual 
requereix l impuls de mesures que fomentin l activitat econòmica de la 
ciutat i l ocupació de qualitat. Mesures com les següents:  

4.1 Una administració mes propera i àgil ens uneix:

  

- Reforçarem l'adm inist ració electrònica amb l objectiu de fer més 
fàcils i menys costosos  els tràmits administratius a la ciutadania i als 
emprenedors i emprenedores.  

-  Facilitarem i simplificarem els tràmits administratius.  

- I nt roduirem el confirm ing com a instrument per facilitar 
liquiditats als proveïdors i la banca electrònica per agilitzar 
l administració municipal  

- Millorarem  el procedim ent adm inist rat iu de pagam ent per 
reduir els terminis de pagament als proveïdors.  

- Revisarem les ordenances m unicipals, especialm ent les que 
tenen relació am b l act ivitat econòm ica per simplificar la tramitació 
administrativa.  

4.2. El treball digne i per a tothom ens uneix

  

- I m pulsarem la creació d ocupació, la captació de noves empreses a 
la nostra ciutat i la millora del suport a la recol·locació dels aturats 
reforçant el paper del Centre de Promoció Econòmica.  

4.3 El comerç de proximitat ens uneix

  

- Potenciarem la t ram a com ercial urbana i reforçarem els principals 
eixos comercial de la ciutat.  

- I m pulsarem el disseny i im plem entació d'un pla per al 
desenvolupam ent del com erç local, basat en: 1) la creació 
d'iniciatives d atracció, com a mecanisme per afavorir la dinamització i la 
vitalitat del municipi; i 2) el foment del consum de producte de 
proximitat.  



4.4. L'ocupació de qualitat ens uneix:

  
- Reforçarem la form ació com a instruments de la millora de 
l ocupació de qualitat  

4 .5 . L austeritat , la t ransparència i l eficiència en la gest ió dels 
recursos de tothom ens uneixen:

  

- Elaborarem un pla d equipam ents m unicipals per racionalitzar els 
usos dels edificis i reduir costos corrents.  

- Establirem m esures de control que vetllin per a una transparent, 
eficient i eficaç gestió municipal, mitjançant mesures d informació i 
control.  

- Millorarem la informació i la publicitat local dels concursos públics 
municipals per incentivar  l accés de les empreses de la ciutat.  

- Fom entarem la im plantació pública de sistem es de tecnologies 
sense fils (sistema Wi-fi) i creació de més i millors punts d accés públic 
a Internet a espais com ara telecentres, biblioteques, oficines d atenció 
ciutadana o centres cívics, entre d altres.  

- Donarem prioritat a l'ús de program ari lliure en català a 
l Adm inist ració m unicipal. Migrar dels actuals programes privats als 
seus equivalents lliures, que no estan sotmesos al pagament i 
observació de llicències privatives.  

- Millorarem la gest ió de la recaptació fiscal. Promourem el 
fraccionament de l IBI en quatre pagaments i revisarem l IBI especial de 
la zona ZAL i la zona aeroportuària.   

4.6. El turisme local ens uneix: 

  

- Elaborarem un pla turíst ic per al m unicipi, vehiculat a part ir 
dels recursos naturals existents al nostre entorn. Potenciarem 
externament i interna el turisme ecològic al municipi per donar a 
conèixer els recursos naturals del Delta, incidint especialment en els 
municipis veïns, realitzant campanyes informatives dels espais naturals i 
potenciant les visites al delta de grups escolars.       



5. Cultura  

Una ciutat que fom ent i e l coneixem ent és una ciutat r ica, 
implicada, cohesionada i amb autoestima, que recupera els espais 
emblemàtics vinculats a la memòria històrica com a base per plantejar 
un present i futur il·lusionant per a la comunitat. En aquest sentit, el 
nostre programa cultural es basa en els següents eixos:  

5.1. La recuperació de la memòria i història del Prat ens uneixen:

  

- Recuperarem dels espais em blem àt ics vinculats a la m em òria 
històrica del Prat i reconstrucció d'alguns edificis notables 
desapareguts, com ara Cal Tereseta.  

- I m pulsarem la interpretació de la ciutat , mitjançant la 
senyalització i edició d'itineraris per al descobriment de la història de la 
ciutat, incorporant plafons explicatius amb imatges d'època, i fets i 
esdeveniments socials. Treballarem per mantenir la memòria del passat 
agrícola, industrial, obrer i menestral de la ciutat inserida dins el nou 
teixit urbà residencial i de serveis.  

5 .2 . L Art i la creat ivitat ens uneixen:

  

- I m pulsarem els ensenyam ents art íst ics en tots els seus àmbits, 
tot ampliant les escoles municipals, en locals adequats a les diferents 
activitats.  

- Facilitarem l'accés a les sales d'exposicions dels art istes locals, 
tot alternant-los amb exposicions foranies.  

5.3. El pluralisme cultural i la cohesió social ens uneixen: 

  

- Prom ourem el coneixem ent i l'aproxim ació entre les diferents 
cultures que conviuen al Prat per a una millor cohesió social, tot 
incentivant les manifestacions més arrelades a la ciutat.               



6. Jovent  

El jovent és un pilar bàsic de la societat i cal motivar-lo i implicar-lo 
de ple en el coneixement. Amb la millora de les seves perspectives de 
futur i dels serveis que poden ser-los d interès, podem garantir un Prat 
de futur. 

6.1. La participació juvenil ens uneix:

 

- I m pulsarem la creació d'un Casal de Joves al Prat què suposi 
una alternat iva a l oci de consum . Volem un centre on el jovent del 
Prat pugui organitzar reunions, impulsar xerrades i conferències sobre 
temes que els afecten o els interessin, promoure clubs de rol, locals 
d assaig o associacions culturals juvenils. En definitiva, cal crear  espais 
de trobada, de decisió autònoma i acció col·lectiva com aquests per tal 
de fomentar valors fonamentals com la cooperació i la solidaritat entre el 
jovent.  

- I m pulsarem la dem ocrat ització plena del Consell Municipal de 
la Joventut . Recentment es va crear  el Consell Municipal de la 
Joventut, una proposta electoral d'Esquerra i les JERC a les passades 
eleccions municipals, encarregat de coordinar les diferents entitats 
juvenils de la vila i de promoure la participació del jovent pratenc en la 
gestió dels afers que li afecten. Tanmateix, creiem que s ha d avançar 
cap a una democratització plena del Consell, procurant que no 
esdevingui simplement un òrgan informatiu de l Ajuntament al jovent, 
sinó un espai de debat i decisió rellevant pel jovent pratenc.  

- Prom ourem els processos part icipatius, a través del Consell 
Municipal de la Joventut, en la gestió de tots aquells afers que afectin al 
jovent pratenc, com ara els referents a l'habitatge de promoció pública, 
ocupació, formació, educació en el lleure o esport, entre d'altres. Durem 
a terme tot això amb un objectiu a llarg termini d intentar apropar les 
decisions finals de la vida comuna al jovent pratenc, intentant crear 
espais de decisió i debat en els barris, com a espais més propers al 
jovent.  

- Consolidarem i im pulsarem de la Regidoria de Joventut , que 
hauria de marcar-se com a tasca prioritària combatre la precarietat 
laboral i l'atur al Prat, habilitar les eines institucionals necessàries per tal 
d'ajudar el jovent pratenc a emancipar-se i crear espais de participació, 
debat i decisió pel jovent.  

- I m pulsarem els cursos gratuïts de form ació de llengua catalana 
per al jovent nouvingut . És necessari que els i les joves nouvingudes 
aprenguin la llengua pròpia del país per a que assoleixin una situació de 
plena igualtat de drets i deures amb la resta de la ciutadania. 

- Prom ourem les visites periòdiques de regidors dels diferents 
grups m unicipals de l Ajuntam ent a les sessions de tutories dels 



instituts, sobretot dels alumnes amb edats més avançades (3r i 4rt de la 
ESO i 1r i 2n de Batxillerat) on els edils podran parlar amb l'alumnat, 
informar-se sobre quines són les seves necessitats i debatre sobre com 
ajudar a cobrir-les des de l'Ajuntament. 

- Crearem pressupostos part icipat ius a nivell juvenil a través del 
Consell Municipal de la Joventut. No n'hi ha prou amb que el jovent 
participi del disseny de les polítiques de joventut: el pressupostos són 
fonamentals per tal d implementar-les. 

- Prom ourem la form ació del jovent pratenc en tot a llò que té a 
veure am b les desigualtats de gènere, mitjançant un programa 
específic dissenyat a tal efecte per les regidories de Joventut i de la 
Dona, que haurà de recolzar-se en la col·laboració dels centres 
d'ensenyament i les entitats juvenils. 

- Donarem suport a la dona jove. Realització d'estudis periòdics sobre 
la situació de la dona jove al Prat, coordinats i realitzats per la Regidoria 
de la Dona. Només coneixent la realitat de les dones joves del Prat 
podrem incidir-hi per a fer-la més justa. 

6.2. La formació i l'ocupació del jovent ens uneixen:

  

· Donarem suport a l jovent em prenedors. Creació d'ajuts al jovent 
emprenedor per tal de facilitar l'autoocupació del jovent pratenc i la seva 
autonomia respecte de les fluctuacions del mercat laboral. En particular, 
creiem que l'Ajuntament del Prat ha d'apostar pel cooperativisme, tot 
formant, assessorant i (si s'escau) ajudant econòmicament els i les joves 
que es decideixin a organitzar les seves pròpies cooperatives. 

· Fom entarem la form ació m edioam bientals. Cal que el jovent de la 
ciutat conegui més i millor el seu entorn natural, i de quina manera pot 
contribuir a mantenir-lo en bon estat. Per això, com en el cas de la 
formació en temàtiques de gènere, impulsarem la col·laboració entre les 
regidories de Joventut i Medi Ambient de cara a dissenyar i implementar 
un Pla de Formació Mediambiental Juveni. 

6 .3 . La cultura i l esport juvenils ens uneixen:

 

- Fom entarem l'accessibilitat dels locals d assaig, per via del 
manteniment i reformes als locals d assaig de la Capsa, un cop s'hagi 
dut a terme la seva reobertura, tot abaratint-ne els costos i fent-ne un 
mínim de quinze bucs d assaig d'un mínim de 20 m2 i un equip adient. 
En el cas de crear-se, com proposem, un Casal de Joves, podrien situar-
se allà, si s escau, més locals d assaig.  

- Potenciarem els grups pratencs i de m unicipis veïns amb 
concerts de participació gratuïta, amb l'objectiu de donar suport als 
joves músics del Prat, alhora que es potencia l'interès dels pratencs per 
aquests grups. 



- Posarem en m arxa el Carnet Cultural i Esport iu Juvenil per a 
joves d entre 14 i 30 anys que els permeti tenir un conjunt de 
descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva de la ciutat. 

- Establirem descom ptes en les act ivitats esport ives dels centres 
esport ius m unicipals a t ravés del Carnet Cultural i Esportiu 
Juvenil 

6 .4 . L Associacionism e i e l lleure juvenil ens uneixen:

 

- I m pulsarem la part icipació de les ent itats juvenils en el disseny 
i execució de les Festes Majors de la ciutat. 

- Reforçarem la figura dels educadors i educadores en el lleure 
per a que siguin valorats com a agents potencials en l educació 
dels infants i adolescents. Cal facilitar l accés de les entitats del lleure 
a determinats espais públics com les escoles, per tal de donar-se a 
conèixer entre el jovent i que el món associatiu creixi. 

- Donarem suport a les iniciat ives innovadores em ergides de la 
societat civil ja sigui econòmicament, mitjançant subvencions, o a 
través de recursos més tècnics o materials (difusió, assessorament, 
etc.). 

- I m pulsarem la creació d'espais d'educació en el lleure, 
principalment casals infantils i ludoteques, aprofitant els espais dels 
diferents centres cívics de la ciutat o altres espais que els puguin servir 
d'espai, potenciant així una oferta educativa en el lleure entre setmana 
per als infants i adolescents del Prat de cara a complementar el ventall 
d'activitats educatives extraescolars que actualment hi ha, i creant així 
eines d'intervenció i cohesió social.  

6.5. La Universitat i la Formació Professional ens uneixen

 

- Prom ourem la creació de línies d'autobús, o de parades a les ja 
existents, a prop d'aquelles centres d'ensenyament superior (ja sigui de 
Cicles Formatius o d'estudis universitaris) on assisteixin més joves del 
Prat.   


