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1. Un Ajuntament més a 

prop, un Prat millor 

 

Al llarg dels anys, la ciutadania del Prat 
de Llobregat hem aplegat esforços, 
complicitats i temps per construir una 
ciutat on poder viure. D’un petit poble 
pagès, les nostres arrels orgulloses, hem 
passat, en poc temps, a ser una ciutat 
més industrialitzada i poblada.  

Gent de tot arreu, de diversos orígens i 
llengües, ens hem trobat en aquest petit 
tros de terra, ens hem arromangat i hem 
treballat per convertir-lo en la casa de 
tothom. Aquest és el nostre èxit com a 
ciutat. 

Tanmateix, encara ens queda molta feina 
a fer. Moltes coses que, malgrat els grans 
èxits col·lectius assolits, hem de treballar 
entre tots i totes les pratenques juntes.  

Coses com apostar per una nova 
residència per a la gent gran, una millor 
conservació del nostre patrimoni històric, 
la implantació efectiva de pressupostos 
participatius, una gestió diferent de les 
obres públiques, abordar la problemàtica 
dels creixents preus del lloguer i 
l’habitatge, i implicar sòlidament 
l'Ajuntament del Prat en la construcció 
de la República, amb l'1 d’Octubre com a 
referència ineludible.  

En breus s’obre una finestra 
d’oportunitat per a tots aquests objectius 
de ciutat. Les properes eleccions 
municipals de 2019 podem fer una passa 
més enllà, agafar les regnes del nostre 
futur i decidir com volem viure la nostra 
vida en comú d’ara en 
endavant, conservant tot allò bo que 
hem fet i perfeccionant tot el 
que podríem fer millor. 

 

 

 

 

 

Aquesta passa endavant, aquesta 
oportunitat d’anar més enllà, només és 
possible fent una cosa molt senzilla: 
apropar-nos els uns als altres i escoltar.  

Aquestes eleccions no tindran res a 
veure amb si canviem de govern o no, o 
amb si cal continuar fent el mateix que 
s’ha fet sempre o no, sinó amb qui està 
disposat a acostar l’Ajuntament a la 
ciutadania, escoltar les seves necessitats, 
obrir-se a la seva espontaneïtat i 
creativitat i posar-les al seu servei per 
construir El Prat del futur plegats; sense 
controls verticals, sense prejudicis. El bé 
comú posat al centre, però amb l’única 
actitud possible per a assolir-lo: la de la 
proximitat. Compartir espais de decisió, 
diàleg, des de ben a prop. Només així es 
poden resoldre els problemes de la gent: 
amb la pròpia gent.  

 

Des de la proximitat, treballant amb la 
gent, les entitats de la ciutat, podrem 
avançar.  

 Podrem fer un Prat cívic, amb una 
ciutadania i Ajuntament 
compromesos amb un espai públic 
compartit, net i participatiu.  

 Un Prat inclusiu, que no expulsi als 
seus habitants, sinó que els aculli. No 
podem permetre que els preus de 
l’habitatge segueixi fent fora als 
nostres veïns i veïnes més 
vulnerables, com el jovent, ni que les 
desigualtats segueixin ferint de mort 
la nostra ciutat.  

 Un Prat viu, actiu, organitzat, 
culturalment avançat i implicat.  
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6 

 Un Prat amable, amb espais verds, 
sostenible, energèticament sobirà i 
que es vol pioner en tecnologia per 
facilitar la vida de la gent.  

 Un Prat feminista, que inclogui les 
dones en totes les seves decisions en 
peu d’absoluta igualtat, i que faci 
front a la violència masclista i a les 
desigualtats salarials entre homes i 
dones.  

 I un Prat jove, creatiu, amb empenta, 
atractiu pel que el jovent s’hi quedi i 
tingui ganes de contribuir al seu 
benestar.   

Aquest és el nostre projecte. Un projecte 
que té el suport de persones d’arreu de 
la ciutat; persones de diferents orígens, 
edats i professions, però que compartim 
els valors republicans i progressistes 
amb l’esperança de construir un Prat una 
mica millor, dins d’un món ple 
d’injustícies a les que sempre intentarem 
fer front. Persones honestes, amb 
principis ferms, amb capacitat de parlar, 
escoltar i construir amb tothom i que, 
com ha demostrat històricament la gent 
d’Esquerra Republicana, estan 
disposades a defensar el bé col·lectiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la lectura de les següents pàgines, 
teniu tot un seguit de propostes que hem 
elaborat amb una llarga llista de 
persones de la ciutat. Tanmateix, l’eix 
que vertebra la nostra candidatura és el 
de la proximitat, el del treball colze a 
colze en favor del bé comú. Una idea de 
ciutat sostinguda per una ciutadania 
crítica, que participa en la construcció 
d’un Prat millor, amb la complicitat d’un 
Ajuntament proper, obre les portes i els 
garanteix el dret participar en el govern 
de la seva ciutat. Un Ajuntament, un 
Prat, més a prop.  
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2. Un compromís ètic i 

republicà per la ciutat 

 

La candidatura d'Esquerra Republicana del 
Prat de Llobregat per a les eleccions 
municipals del 2019 es compromet a guiar 
la seva actuació d'acord amb els següents 
principis: 

1. Limitació de mandats 

Els regidors i regidores d'ERC El Prat – AM, 
en cas d’arribar a responsabilitats de 
govern, ho seran, com a màxim, durant vuit 
anys consecutius. En cas des ser regidors a 
l’oposició, ho seran, com a màxim, tres 
legislatures consecutives.  

2. Control de sous i supressió de 

duplicitat de dietes 

Els regidors i regidores d'ERC El Prat - AM 
justificaran tota despesa derivada de la 
seva activitat pública, i rebutjaran tota 
dieta o remuneració suplementària com a 
representants de l’Ajuntament a 
institucions supramunicipals i consorcis. 

3. Transparència i rendició de 

comptes 

Els regidors i regidores d'ERC El Prat - AM 
declararan el seu patrimoni al 
començament i al final de cada legislatura, 
informaran la ciutadania sobre els seus 
sous com a regidors, i retran comptes 
periòdicament amb la ciutadania pel que fa 
a la seva activitat i decisions al si de 
l'Ajuntament. 

4. Tolerància zero amb la corrupció 

ERC El Prat - AM establirà mesures de 
control per garantir una actuació ètica i 
transparent per part dels seus 
representants, càrrecs de confiança i 
assessors. Cas que algun d'ells se salti 
aquestes mesures i acabi eventualment  

 

 

 

imputat per irregularitats o corrupció, 
dimitirà. 

5. Trajectòria dels càrrecs públics 

Facilitarem l’accés públic als CV dels 
nostres regidors, càrrecs i directius 
d’empreses públiques i consorcis on 
l'Ajuntament tingui més del 50% de la 
participació. 

6. Defensa del bé comú 

La nostra actuació municipal estarà guiada 
per la defensa de l'interès del conjunt de la 
ciutadania de manera preeminent, per 
sobre dels interessos de qualsevol grup de 
pressió. En particular, vetllarem per la 
defensa dels sectors més vulnerables de la 
societat pratenca. Les classes populars 
seran sempre la nostra primera prioritat.  

7. Participació i dret a decidir 

Treballarem perquè l'Ajuntament prengui 
les decisions importants (inclosos els 
pressupostos) comptant amb la 
participació activa de la ciutadania, i els i 
les nostres regidores guiaran la seva 
actuació d'acord amb el mateix criteri. La 
defensa del dret a decidir serà un principi 
irrenunciable de la nostra actuació política. 
Això inclourà la legítima defensa del dret a 
l’autodeterminació del poble de Catalunya 
i el treball per assolir una República 
Catalana que volem lliure, igualitària, 
solidària i fraternal amb els altres pobles 
d’Espanya i d’arreu del món.  

8. Front feminista, antifeixista i 

antirepressiu  

Els regidors i regidores d’ERC-AM faran tot 
el que estigui a les seves mans per evitar 
l’accés al govern de forces polítiques 
masclistes, feixistes, racistes i/o 
autoritàries. 
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3. Una ciutat cívica 

 

La ciutat és l’espai compartit per persones 

que ens garantim, mútuament, drets i 

llibertats. És l’espai on convivim, ens 

expressem i construïm una vida en comú. 

Això és El Prat.  

Un lloc de trobada, que compartim i hem 

fet entre tots i totes. Una ciutat, la nostra, 

construïda al llarg dels anys per dones i 

homes que han procurat deixar-la millor 

del que la van trobar.  

Aquest esperit és del que beu la tradició 

política d’ERC. L’esperit republicà, de 

compartir espais en busca del bé comú i de 

tenir com a guia d’aquests els valors de la 

llibertat, la igualtat i la fraternitat o 

sororitat. 

Aquest bé comú cal que sigui preservat i 

millorat. Per tot això cal una bona 

administració del comú, amb un 

Ajuntament que escolti a la ciutadania, que 

sigui proper i que resolgui els problemes de 

la gent.  

Alhora, però, també es necessita una 

ciutadania crítica, participativa, que 

promogui el bé col·lectiu de la ciutat. 

Volem una ciutat on les persones aixequin 

la veu, deliberin, escoltin, i prenguin 

decisions que ens afavoreixin a tots i totes. 

La participació no és només un instrument 

més, és l’eina amb la que volem construir 

el Prat que vindrà. Es tornar la política a les 

mans d’aquells i aquelles que en són els 

propietaris: la gent.  

Per tal d'assolir aquestes fites, 
desenvoluparem les següents polítiques a 
nivell municipal: 

 

 

 

3.1. Bona gestió: govern proper 

i republicà 

Administració propera i àgil 

 Acordarem, amb els agents socials i 
econòmics del Prat, un pla estratègic 
per fer del Prat una ciutat intel·ligent 
(Smart City), interactiva, que posi a 
l'abast del ciutadà tot el potencial de 
les noves tecnologies. Aquesta idea la 
desenvolupem més extensament a 
l’apartat d’una Ciutat Amable.  
 

 Reforçarem la figura del regidor/a de 
barri, convocar periòdicament la 
ciutadania a reunions per debatre i 
consensuar polítiques de millora de 
l’entorn.  
El Prat, des de fa molts anys, no ha 
consolidat una política de barris. La 
majoria de la ciutadania del Prat, amb 
algunes excepcions, no sabem a quin 
barri pertanyem. Això és un problema 
per dos motius:  
- No dona un sentit de pertinença 

compartida a la ciutadania i 
dificulta que es puguin organitzar 
per zones per tal de tenir 
interessos i propostes compartides 
enfront de l’administració. 

- Fa molt més complicat a 
l’Ajuntament crear espais de 
trobada ciutadana per escoltar les 
seves propostes des de la 
proximitat. En aquest sentit, la 
creació de regidors de barri pot 
ajudar a articular aquests espais de 
barri. L’objectiu, a llarg termini, 
seria desenvolupar un pla de barris 
participatiu arreu del Prat.  
 

 Aprofundirem en la política de 
mediació, per tal de resoldre els 
conflictes entre veïns. El diàleg i l’acord  
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són els mitjans amb els que volem 
articular la vida en comú al Prat.   
 

 Introduirem la confirmació de 
pagaments (confirming) com a 
instrument per facilitar liquiditat als 
proveïdors i la banca electrònica per 
agilitzar l’administració municipal. 
 

 Promourem una informació més 
propera, entenedora i directa quan 
afecti zones concretes de la ciutat. Això 
implicarà crear espais de trobada 
propers i directes amb la ciutadania 
per tal d’informar i debatre amb 
aquesta abans de desenvolupar 
qualsevol acció rellevant en alguna 
zona de la ciutat (per exemple, obres).  
 

 Situarem l’espai d’informació del Delta 
del Llobregat també al nucli urbà de la 
ciutat. 
 

 Agilitzarem la resolució d’incidències a 
la via pública. 
 

 Farem que la política de convenis entre 
l’Ajuntament i les entitats i 
associacions de la ciutat sigui el màxim 
de participativa possible. En concret, 
farem que els criteris d’atorgament de 
subvencions (i els compromisos que 
adquireixin ambdues parts) s’estableixi 
amb un diàleg entre les entitats i el 
consistori. Alhora, caldria oferir el 
màxim de suport tècnic a les entitats 
en la redacció dels seus projectes per 
demanar subvencions.   
 

 Realitzarem enquestes anuals sobre 
l’opinió de la ciutadania pratenca 
respecte al municipi.  

 

Transparència 

 Farem que el web de l’Ajuntament 
ofereixi les gestions que fa cada 
regidoria de forma detallada. 
 

 Millorarem l’accessibilitat del web 
municipal. Cal un web accessible i 
comprensible per a tothom.  

  
 Promourem una millor transparència a 

totes les adjudicacions i propostes de 
tots els serveis per contractar. 
 

 Elaborarem un codi ètic, de bon 
govern, d’austeritat i de conducta de 
cada ajuntament, que reguli els 
comportaments i els compromisos dels 
càrrecs electes, personal directiu i 
càrrecs de confiança, la relació del 
govern amb el personal treballador i 
les relacions de l’ajuntament amb la 
ciutadania. Aquest codi haurà de ser 
dut a terme de manera consensuada i 
participativa en el sí de la corporació i 
haurà de tenir mecanismes de 
seguiment, regulació i avaluació. 
 

 Propugnarem la rendició de comptes 
en pro d’una major transparència. Ens 
comprometem a presentar, en un 
termini no superior a tres mesos des 
de la finalització de cada exercici 
pressupostari, per a la seva publicació, 
un informe de les principals actuacions 
dutes a terme que ha de contenir 
almenys: 
- El grau de desenvolupament del 

programa d’actuació municipal. 
- La llista dels programes i projectes 

desenvolupats amb indicació del 
seu cost. 

- La quantificació i valoració dels 
resultats de les actuacions i 
l’impacte en el territori i la 
població, desagregada per sexe 
sempre que sigui possible. 

- La valoració de la situació de les 
inversions desenvolupades. 

- Les desviacions pressupostàries i 
mecanismes de correcció utilitzats. 
 

 Ens comprometem de manera 
periòdica a donar compte a la 
ciutadania de totes les actuacions 
municipals a través de les estructures 
participatives habilitades amb aquest 
efecte. En aquest cas, al Ple municipal, 
els Consells Municipals i les regidories 
(i trobades) de barri.  
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 Intensificarem les plataformes 
electròniques i xarxes socials 
municipals, tant per recollir informació 
com per facilitar-la. 
 

 Impulsarem 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 municipal. 

 

Empreses públiques 

Com a organització d’esquerres i 

republicana, defensem la continuïtat de la 

gestió pública de les empreses municipals 

de la nostra ciutat (Aigües del Prat, Prat 

Espais i El Prat Comunicació) i la millora en 

la seva gestió. Per tot això, proposem: 

 Municipalització, a mitjà termini, dels 

serveis funeraris. Si el naixement està 

cobert pel sistema públic, també ho 

hauria estar la defunció. Mentrestant, 

lluitarem per uns preus el més 

assequibles i socials possibles.  
  

 El Prat Comunicació: Volem millorar la 
gestió dels mitjans públics de 
comunicació, per tal que esdevinguin 
eines d’informació per a la participació 
plural i objectiva. Per això, proposem: 
- Garantir la independència dels 

mitjans públics, sense control 
polític del govern. Per fer-ho  
realitat, crearem un consell de 
comunicació local que vetlli per la 
professionalitat, l’ètica, la pluralitat 
i la independència dels mitjans. 
Aquest gaudirà de la participació 
de persones representatives i de 
prestigi reconegut, que gestionin  
els mitjans de comunicació públics 
amb vocació de servei a la 
comunitat i d’acord amb el decàleg 
de bones pràctiques de la  
 

 
 
 
comunicació local pública. Els 
òrgans de govern o de gestió 
d’aquests mitjans no tindran cap 
relació jeràrquica amb els gabinets 
de comunicació de l’ajuntament o 
amb les regidories. 

- Fer una revista municipal més 
oberta a la participació ciutadana, 
afegint per exemple un espai de 
cartes al director.  

- Crear un espai als mitjans de 
comunicació locals del Prat 
(ràdio/TV i xarxes socials) de 
consulta a l'alcalde i regidors. 

- Realitzar estudis d’audiència dels 
mitjans locals, per millorar-ne 
l’abast. 
 

 Mantindrem la titularitat pública de la 
gestió de l’aigua a través d’Aigües del 
Prat i de les polítiques d’habitatge, a 
través de Prat Espais.  
 

 Crearem una comercialitzadora 
d’energia municipal per a una gestió 
energètica més eficient. 

 
 

3.2. Gestió d’espais públics 

La recuperació de l’espai públic està 
esdevenint, cada cop més, una 
reivindicació de molts moviments socials 
com a apoderament de la ciutadania, i 
perquè pugui participar en les decisions 
col·lectives.  

Des d’ERC, no només creiem en la 
necessitat d’aquesta recuperació, sinó que 
concebem l’espai públic com un lloc de 
trobada indispensable de les persones que 
viuen a la nostra ciutat.  

Un espai que, alhora, també volem més 
amable. Cal, doncs, obrir aquests espais 
públics i fer-los més permeables a les 
demandes ciutadanes. Volem acomplir 
aquests objectius a través de les següents 
polítiques: 



Una ciutat 

cívica 
 

 
11 

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

 e
rc

e
lp

ra
t 

  
 

 
 

 Potenciarem el debat veïnal per tal de 
poder fer compatibles les activitats en 
els espais públics i, alhora, la vida 
privada de les persones que viuen en 
els entorns on es duguin a terme 
aquestes activitats.  
 

 Facilitarem l’organització 
d’esdeveniments per part de les 
organitzacions i entitats ciutadanes, 
especialment a través d’eines 
logístiques. Un d’aquests elements 
seria una dotació suficient de taules, 
cadires i WC transportables que, 
alhora, puguin ser utilitzades de 
manera responsable per les entitats 
locals, i per l’Ajuntament.  

 

 Tendirem cap a una gestió dels 
equipaments municipals més oberta a 
la participació de la ciutadania. Per això 
cal promoure plans d’usos d’espais 
públics participatius i potenciar també 
la creació de consells de gestió dels 
equipaments. 

 

 Adequarem dins del Parc Nou un espai 
per a la reincorporació de les 
barbacoes, amb un cert control públic.  

 

 Treballarem en l’elaboració de 
programes d’autogestió en l’ús 
d’activitats i espais públics. A mitjà 
termini, desenvoluparem un pla per a 
tota la ciutat.  

 

 Establirem punts liles (contra les 
agressions masclistes i LGTBfòbiques) 
en tots els espais festius de la ciutat. En 
cas de ser actes organitzats per 
entitats, promoure’m el seu 
establiment i oferirem formacions al 
respecte.   

 

 

3.3. Seguretat 

Des de l’esquerra transformadora que 

volem representar, la seguretat és un  

 

 

element central i transversal que omple el 

nostre projecte de ciutat.  

No només es tracta d’oferir propostes per 

avançar en matèria policial, sinó d’oferir un 

model de ciutat on les persones puguin 

sentir-se segures en tots aquells àmbits 

essencials de les seves vides, començant 

per la seguretat socioeconòmica.  

En aquest sentit, davant una ciutat cada 

cop més diversa i complexa, ERC aposta 

per avançar cap a la ‘coproducció’ de 

seguretat. 

 La idea és crear marcs compartits entre les 

diferents administracions i la ciutadania 

(organitzada o no) de forma que les 

dinàmiques de treball situïn els diferents 

actors implicats en pla d’igualtat en la 

planificació de les polítiques públiques de 

seguretat. Per tot això:   

 Implementarem la coproducció de la 
seguretat com a pedra de toc de la 
nova cultura de seguretat. La finalitat 
d’aquesta política serà la d’assolir un 
major coneixement des de la base dels 
problemes principals del municipi en 
aquesta matèria.  
Això ho farem, sense descartar altres 
opcions, mitjançant les següents 
accions: 
- Promovent la coresponsabilitat 

amb la figura de l’agent veïnal  en 
tasques de prevenció i detecció de 
riscos, però també en la promoció 
de la convivència. 

- Aprofundint en mesures de 
mediació (i no de coacció) per 
resoldre els conflictes. 

- Establint la convocatòria d’una 
junta de seguretat local  
participativa al municipi amb una 
periodicitat mínima d’un any.  
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 Millorarem la il·luminació dels carrers 
de la ciutat alhora que es garantirà un 
consum responsable d’energia. 

 Augmentarem la coordinació entre els 
cossos de seguretat del Prat. 
Apostarem 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. 

 

 Aprofundirem en la col·laboració entre 
els cossos policials i aquells 
departaments que gestionin els serveis 
socials de persones en situació de 
vulnerabilitat (pobresa energètica, 
infantil, etc.).  

 

 

3.4. Civisme i neteja 

Viure en una ciutat confortable és central 

per la convivència. Tots i totes volem 

passejar per carrers nets. Això implica dues 

coses: una ciutadania cívica, que es 

preocupa de cuidar els espais comuns, i un 

Ajuntament que faci una bona gestió de la 

neteja i manteniment de la ciutat. Som 

conscients que, en bona mesura, molts dels 

problemes d’incivisme de la ciutat són 

conseqüència d’una manca de cultura 

cívica fruït de les desigualtats socials 

existents.  

La millor eina per construir una ciutat cívica 

és doncs, sempre, l’educació, la cultura i 

l’eradicació de les desigualtats. Tanmateix, 

en el nostre camí per assolir aquests 

objectius: 

 Elaborarem un Pla Local de Civisme i 
Manteniment de la Ciutat amb l’acord 
del màxim nombre d’agents socials de 
la ciutat. Aquest es farà, també, 
mitjançant espais de participació 
ciutadana.  

 
 

- Promourem, en marc d’aquest Pla 
local, programes de cultura cívica a 
l’escola. En el marc d’aquest debat 
ciutadà, volem plantejar tots els 
escenaris possibles sobre el servei 
de neteja i manteniment, també el 
de si és necessari municipalitzar el 
servei.  
 

 Seguirem fen campanyes de 
conscienciació a la ciutadania amb 
animals per mantenir neta la ciutat. 
 

 Millorarem la il·luminació als pipi cans. 
 

 Establirem un cens d’ADN de tots els 
gossos del Prat, que faciliti identificar a 
les persones que, de manera reiterada, 
embruten els carrers de la ciutat.   

 

 Potenciarem una maquinària dels 
serveis de neteja més silenciosa 
(mitjançant, per exemple, camions 
elèctrics) per no molestar el veïnat. 

 

 Promourem un servei de recollida de 
mobles a domicili més ràpid. 

 

 Restablirem de nou la deixalleria mòbil 
per tot el poble per facilitar al ciutadà 
la selecció. Alhora, farem una 
campanya de difusió sobre les 
possibilitats de recollida de petits 

electrodomèstics i mobles.  
 

 Habilitarem a totes les papereres un 
lloc per apagar les cigarretes. 
 

 Instal·larem papereres per promoure el 
reciclatge en l’espai urbà. 

 

 Farem més publicitat dels avantatges 
de la deixalleria. 

 

 

3.5. Participació ciutadana 

La visió de ciutat que tenim és la d’un 
municipi on els veïns i veïnes cerquen 
espais de trobada, parlen, deliberen, 
s’escolten i construeixen la ciutat en 
comunitat.  
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Una ciutat millor, més justa. Des d’ERC 
volem que l’Ajuntament faciliti trobar 
aquests espais i ofereixi eines que realment 
empoderin a les persones per prendre 
decisions sobre els nostres afers col·lectius. 
Per tot això, fem les següents propostes.  

 

Cap a una política econòmica més 

democràtica: els pressupostos 

participatius  

Assumint que una societat socialment 
justa, amb una bona distribució de la 
riquesa i els recursos, és la pedra angular 
del nostre projecte de ciutat, allò 
primordial és que la ciutadania tingui un 
millor control sobre aquest afer. Això, a 
banda de requerir una forta regulació de 
l’activitat econòmica per part de 
l’administració, també creiem que ens ha 
de portar a una major participació de la 
ciutadania en la gestió dels recursos 
municipals. Els pressupostos participatius 
poden ser, doncs, una bona eina.  

Tal i com demostren tantes experiències 
valuoses d’arreu del món, els pressupostos 
participatius han estat efectius per 
empoderar a la ciutadania, assolir una 
millor distribució dels recursos i de la 
riquesa, i fomentar el sentit crític.  

 

En definitiva, oferir eines emancipadores a 
la ciutadania i facilitar la transformació de 
les ciutats cap a estadis de més justícia. Per 
tot això: 

 Avaluarem la petita experiència de 
pressupostos participatius executada 
recentment per l’Ajuntament per veure 
quins efectes ha tingut sobre la ciutat i 
com millorar-la. Aquest procés 
avaluador hauria de ser executat per 
alguna agència independent, si pot ser 
vinculada a centres de recerca.  
 

 Eliminarem del pressupost participatiu 
la implementació d’accions que ja són  

 

obligatòries per la legislació vigent i  
que, per tant, l’Ajuntament ha 
d’executar obligatòriament.  

 Incrementarem l’import del pressupost 
participatiu i, a partir de l’avaluació 
feta, promourem processos de 
participació més amplis, periòdics i 
efectius. La participació no pot ser ni 
cosmètica ni puntual, sinó real i 
habitual.   

 

Participació popular directa 

 Potenciarem regidories i consells de 
barri/districte amb capacitat de decisió 
(sobre competències clares, 
específiques i efectives) per tal 
d’aproximar la política municipal a la 
ciutadania i, alhora, potenciar que les 
associacions de veïns participin en les 
decisions que afectin els seus barris. 
 

 Desenvoluparem i publicitarem les 
eines participatives aprovades en la 
darrera reforma del Reglament 
d’Organització Municipal (ROM) com, 
per exemple, la que permet convocar 
consultes ciutadanes.   
 

 Repensarem els Consells Municipals 
perquè siguin autònoms del poder 
municipal, més concorreguts, i amb 
competències clares, específiques i 
efectives. Volem promoure consells les 
deliberacions dels quals tinguin 
incidència real en les polítiques 
públiques. A més a més, per garantir-
ne la independència, l’alcalde o 
alcaldessa i els regidors o regidores no 
haurien de formar-ne part excepte que 
els propis consells en demandin la seva 
presència.  
 

 Obrirem el Ple Municipal a la 
ciutadania, tot establint un torn de 
paraules, i modificarem els reglaments 
dels Consells Municipals de la ciutat 
perquè, si és legalment possible, les 
seves demandes puguin ser elevades al 
Ple sense intermediació dels grups 
polítics municipals. 
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 Fomentarem la cultura participativa 
dins de l’Ajuntament, vetllant perquè 
les diferents àrees municipals 
incorporin pràctiques i metodologies 
participatives entre si i en la seva 
relació amb les entitats i la resta de la 
ciutadania. 

 

 Obrirem un portal participatiu que 
serveixi per canalitzar els diversos 
processos participatius de la ciutat.  

 

Associacionisme i participació de la 

societat civil 

 Establirem criteris el més objectius 

possibles, amb la coparticipació de les 

pròpies entitats afectades, per a 

l’atorgament de les subvencions a les 

entitats locals. Cal un canvi en la 

dinàmica d’atorgament de subvencions 

a les entitats i evolucionar cap a un 

model d’elaboració participativa i 

consensuada dels criteris i barems de 

les subvencions i la rendició de 

comptes. 
 

 Reforçarem la representació i la 
participació ciutadana de les entitats 
als consells municipals.  
 

 Impulsarem fórmules de cogestió 
d’equipaments amb la societat civil. 
Per exemple, als nous centres cívics. 
També mitjançant la creació d’un espai 
social autogestionat per joves.  

 

 Reforçarem el teixit associatiu. 

Ajudarem i impulsarem les 

associacions i entitats ciutadanes com 

a instruments de participació i 

organització de la ciutadania tant des 

del punt de vista territorial com 

sectorial. Promourem les seves 

activitats i fomentarem la seva 

intervenció en la definició de les 

polítiques públiques. 
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4. Una ciutat Inclusiva 
 

Tota ciutat que no sigui inclusiva i, per tant, 

igualitària en el reconeixement de 

cadascun dels individus que hi viuen no 

podrà ser mai una ciutat justa.  

El  projecte d’Esquerra Republicana per a la 

ciutat del Prat no és un altre que el d’oferir 

un model de ciutat que garanteixi la 

màxima inclusió, sense deixar al marge a 

ningú sigui quina sigui la seva condició.  

Volem un urbanisme, un habitatge, i un 

mercat de treball, entre d’altres coses, que 

garanteixin que tothom pugui 

desenvolupar el seu pla de vida en llibertat.  

La precarietat laboral, l’especulació 

urbanística, la manca de protecció dels més 

vulnerables no només expulsen i exclouen 

a les persones, sinó que també vulneren la 

seva capacitat de poder viure en llibertat 

en igualtat de condicions.  

Perquè volem una ciutat veritablement 

inclusiva, treballarem pels següents 

objectius.  

 

4.1. Urbanisme i Habitatge  

Urbanisme  

L’urbanisme és la planificació física de les 

diverses activitats i usos del sòl, que es 

concreten en els denominats instruments 

de planejament urbanístic general i derivat, 

i que configuren el model de ciutat i, per 

tant el seu espai social.  

Des d’ERC defensem un urbanisme 

deliberatiu subjecte a control democràtic i 

de fort contingut social. Per això nosaltres  

 

 

proposem una ciutat urbanísticament 

equilibrada al servei de la ciutadania i amb 

una distribució d’equipaments socials i 

culturals per a la ciutat de forma que 

cobreixi les inquietuds de tothom.  

Per plasmar-ho, promourem un 

desenvolupament urbanístic participatiu, 

harmònic, equilibrat, sostenible i assumible 

per respondre a les demandes dels 

pratencs i pratenques i que treballi 

obertament contra l’especulació 

urbanística. 

A més a més, creiem imprescindible 

facilitar a tothom del Prat que pugui 

continuar vivint a la ciutat, i promourem 

una xarxa pública d’habitatges de lloguer, 

especialment per a la gent jove. 

Treballarem per aquests objectius a través 

de les següents propostes: 

 Treballarem per un urbanisme centrat 

en la qualitat de vida dels habitants del 

Prat, humanitzant la ciutat al 

incorporar la perspectiva de gènere, 

ecològica, de gent amb mobilitat 

reduïda, etc. El Prat no pot excloure 

ningú.  
 

 Constituirem un consell assessor 

urbanístic, previst com a voluntari a la 

llei d’urbanisme, per garantir i 

fomentar el dret de participació de la 

ciutadania en la definició del municipi. 

Escoltar a la ciutadania tant durant la 

planificació com durant l’execució d’un 

pla urbanístic és essencial. Aquest 

organisme haurà de comptar amb una 

participació equilibrada de dones i 

homes. 

 



Una ciutat 

inclusiva 
 

 

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

 e
rc

e
lp

ra
t 

  
 

 

16 

 

 Tindrem en compte les polítiques 

d’habitatge durant les planificacions 

urbanístiques per tal de cobrir les 

necessitats presents i futures de la 

nostra població. 
 

 Elaborarem un pla integral de 

protecció del Nucli Antic, tot 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. 
 

 Vincularem el disseny urbà amb 

l’eradicació de la violència masclista. 

Cal evitar entorns i elements que 

provoquin inseguretat per a les dones, 

tot garantint la visibilitat, la correcta 

il·luminació i l’alternativa de 

recorreguts. Per exemple, cal millorar 

la il·luminació de la ciutat, tant a nivell 

energètic amb la substitució per llums 

LED com a nivell de qualitat lumínica. 
 

 Estudiarem canviar de paradigma 

urbanístic, optant per estratègies 

urbanes enfocades en el reciclatge del 

sol urbà i deixar de prioritzar l’extensió 

de la ciutat als espais oberts no 

urbanitzats.  

Una concreció d’aquest nou paradigma 

seria la reubicació d’alguns sectors 

industrials existents dins del nucli urbà 

fora del mateix. La ciutat disposa a 

l’interior del nucli urbà de diversos 

sectors industrials. Estudiarem 

impulsar-ne el trasllat progressiu cap a 

l’exterior del nucli urbà i crear 

habitatge que el substitueixi dins del 

mateix, fent possible un model 

compacte de ciutat. És una oportunitat 

d’endreçar i millorar el que s’havia fet 

fins ara. Caldria estudiar aquesta  

 

 

possibilitat a diversos indrets de la 

ciutat, com podria ser a la zona urbana 

del Prat nord.  
 

 Potenciarem les illes de vianants i, 

simultàniament, els plans de dotació 

d’aparcaments, perquè afavoreixin el 

comerç urbà tant al centre com a totes 

les àrees urbanes amb una presència 

destacada de d’activitat comercial.  
 

 Pensarem i dissenyarem l’espai públic 

des de la perspectiva de gènere, de 

manera que es puguin aconseguir 

espais integradors amb usos i activitats 

diverses, intergeneracionals i que 

fomentin la presència de gent diversa, i 

que facilitin la mobilitat i el 

desenvolupament de les activitats de la 

vida quotidiana. 
 

 Revisarem el Catàleg de Patrimoni 

arquitectònic i l’actualitzarem per 

protegir aquelles edificacions que es 

puguin considerar d’interès local. No 

podem permetre que les institucions 

permetin el deteriorament i destrucció 

del nostre patrimoni, com ha passat 

amb el teatre Artesà.  

 

Habitatge  

El dret a l’habitatge és una peça clau de 

l’estat del benestar. En l’actualitat no es 

pot afirmar que es compleixi amb 

l’obligació recollida a l’article 26 de 

l’Estatut quan diu que les mesures 

tendents a garantir l’accés a l’habitatge de 

les persones que no disposen de recursos 

suficients és una obligació dels poders 

públics.  

El preu (de compra, però sobretot de 

lloguer) de l’habitatge no és un cosa menor  
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i afecta enormement la taxa de risc de 

pobresa, els índexs de desigualtat i 

l’exclusió social.  

Per això, la política d’habitatge ha de 

preveure noves formes de tinença i tendir 

cap al valor d’ús i no només cap al valor 

d’inversió, fomentant el creixement del 

parc de lloguer i, especialment, del parc 

subjecte a alguna mena de protecció 

pública.  

Cal dedicar una especial atenció a 

l’habitatge protegit i concebre’l com un 

estoc social al servei de diverses 

generacions i defensar que la producció 

d’habitatge protegit no hagi de suportar un 

etern ‘tornar a començar’ cada deu o 

quinze anys per la seva desqualificació que 

fa que tot l’esforç públic es dilueixi, al 

incorporar-se al mercat de renda lliure com 

si mai haguessin estat protegits. 

Per això, promourem un desenvolupament 

urbanístic harmònic, equilibrat, sostenible i 

assumible, que respongui a les demandes 

dels pratencs i pratenques i que treballi 

obertament contra l’especulació 

urbanística. Creiem imprescindible facilitar 

a tothom del Prat que pugui continuar 

vivint a la ciutat, proveint a mitjà termini 

una xarxa pública d’habitatges de lloguer, 

especialment per a la gent jove. No volem 

un Prat que expulsi, sinó que aculli.  

Treballarem per aquests objectius a través 

de les següents propostes: 

 Impulsarem la construcció d’habitatges 

de qualitat de protecció oficial en 

règim de lloguer. 
 

 Impulsarem la construcció d’habitatge 

de protecció oficial permanent amb 

opció a tanteig i retracte per part de  

 
 

l’administració local en primera 

instància. 
 

 Treballarem per aconseguir que els 

habitatges buits de la nostra ciutat es 

posin a disposició de la ciutadania del 

Prat en règim de lloguer amb els preus 

més econòmics possibles. No volem 

gent sense cases, ni cases sense gent.  
 

 Evitarem la gentrificació de la nostra 

ciutat per l’especulació urbanística. Cal 

evitar l’especulació dels grans 

propietaris de l’habitatge i grups 

empresarials de lloguers. 
 

 Impulsarem una modificació del 

Planejament Urbanístic per incloure Sol 

Urbà Consolidat i estudiar, juntament 

amb els agents socials implicats, la 

inclusió d’un percentatge d’habitatge 

de protecció oficial de lloguer a preu 

assequible en tota promoció 

d’habitatge superior a una superfície 

determinada de m2 . 
 

 Impulsarem un acord metropolità de 

polítiques d’habitatge assequible per 

tal de no traslladar el problema del 

cost de l’habitatge de municipi en 

municipi, sinó tractar-ho com un 

problema global. 
 

 Estudiarem la manera d’oferir 

permutes a propietaris privats: Edificis 

de nova construcció sobre un solar o 

edifici no reformable on construirem 

blocs de propietat municipal. 
 

 Reforçarem la mediació i els ajuts al 

pagament del lloguer per facilitar 

l'accés i el manteniment de l'habitatge. 

Prevenir és el millor mecanisme per 

afrontar les situacions de risc de 

pèrdua de l’habitatge. Per fer-la 

efectiva, la ciutat disposarà de  
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diferents mecanismes que cal 

aprofundir: informació, mediació i 

ajuts. 
 

 Establirem un llindar d’ajuts al lloguer 

d’habitatge per adequar-lo a la realitat 

de l’oferta existent al Prat i a l’àrea 

metropolitana. 
 

 Evitarem la substitució d'habitatges i 

protegirem als residents. El Prat ha 

d'afavorir el manteniment de 

l'habitatge habitual i la possibilitat que 

els veïns i veïnes puguin seguir vivint 

als seus barris. La pressió del turisme i 

altres usos no residencials incrementa 

els preus i redueix els habitatges 

disponibles. Caldrà fer front a aquest 

problema.  
 

 Sancionarem a les entitats bancàries de 

la nostra ciutat que desnonin a 

persones de la nostra ciutat sense un 

informe d’acceptació de serveis socials 

locals. 
 

 Evitarem treballar amb aquelles 

entitats bancàries que desnonin 

persones de la nostra ciutat. 
 

 Dedicarem com a mínim un 5% del 

pressupost municipal per ampliar 

l’oferta d’habitatge social i assequible. 

 

4.2. Treball i economia 

Treball  

Cal bastir un mercat de treball enfocat al 

fet que les persones puguin exercir el seu 

dret a un treball digne i de qualitat, en 

igualtat de condicions i oportunitats, que 

garanteixi certa seguretat, faciliti la 

participació en la presa de decisions de les  

 

empreses i amb concertació social en les 

relacions laborals. 

Catalunya és un país en què 

l’emprenedoria ha estat present 

històricament. Emprendre va associat a la 

nostra manera de ser i de fer. El suport a 

l’emprenedoria i al treball autònom ha de 

facilitar el naixement de projectes 

emprenedors i la seva consolidació.  

En aquest sentit, cal impulsar de forma 

preferent l’economia social, el tercer 

sector i les cooperatives, perquè siguin el 

motor de transformació de l’actual model 

econòmic neoliberal cap a un model més 

responsable, equitatiu, cooperatiu, 

sostenible i on les persones siguin al 

centre. Per consolidar aquesta 

transformació, també s’impulsarà la 

cultura d’empresa social entre el conjunt 

del teixit empresarial, incentivant 

comportaments socialment responsables i 

no exclusivament d’obtenció de beneficis 

empresarials. 

L’administració pública ha de treballar pel 

desenvolupament local mitjançant la 

creació d’ocupació, especialment pels 

col·lectius més vulnerables (joves, dones, 

aturats de llarga durada, etc.). Les 

polítiques actives d’ocupació han d’anar 

dirigides a la reinserció laboral de les 

persones sense ocupació, amb programes 

de capacitació i inserció laboral amb la 

participació dels diferents actors socials i 

liderats des de l’administració pública.  

Conèixer la realitat del sector productiu i 

teixir complicitats entre el Servei Públic 

d’Ocupació, les empreses i els 

ajuntaments, ha de ser la base per establir 

programes de foment de l’ocupació. 
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Volem aconseguir aquests objectius a 

través de les següents mesures: 

 Impulsarem un Pacte Municipal pel 

Progrés Econòmic i Social, acordat 

entre l'Ajuntament i els principals 

agents econòmics i socials del Prat, que 

fixi línies d'actuació consensuades pels 

propers quatre anys en cinc grans 

àrees relacionades amb la creació i 

repartiment de la riquesa: Promoció 

Econòmica, Educació, Acció Social, 

Urbanisme i Medi Ambient. 
 

 Impulsarem la creació d’ocupació, la 

captació de noves empreses a la nostra 

ciutat i la millora del suport a la 

reincorporació dels aturats al món 

laboral reforçant el paper del Centre de 

Promoció Econòmica.  
 

 Donarem una major publicitat als 

cursos que ofereix el Centre de 

Promoció Econòmica, allargant els 

terminis d’inscripció per facilitar-ne la 

cobertura de les places ofertes. 
 

 Oferirem, des del Centre de Promoció 

Econòmica, nous cursos enfocats a les 

necessitats del teixit empresarial local 

per millorar l’ocupació dels 

participants. 
 

 Procurarem que els plans d’ocupació 

no es dirigeixin sempre a les mateixes 

persones, obrint-los al màxim de 

participants. S’ha de facilitar que els 

joves tinguin una primera experiència 

laboral de qualitat. També cal una 

millor connexió entre els cursos oferts 

per Promoció Econòmica i la Formació 

Professional. 
 

 Avançarem cap a flexibilitats horàries i 

de permisos laborals paritaris i  

 

 
 

intransferibles que permetin la 

coresponsabilitat familiar.   
 

 Organitzarem esdeveniments o fires 

artesanals o culturals per tal de crear 

llocs de feina directes i indirectes, 

potenciar la marca de la nostra ciutat i 

facilitar a llarg termini la creació de 

noves empreses. 
 

 Demanar al Govern de Catalunya que, 

en compliment del punt 38.b de la 

Resolució 301/X del Parlament de 

Catalunya, sobre la situació de la 

joventut, aprovi un pla de programes 

d’ocupació en entitats, organitzacions i 

empreses del tercer sector que, 

vinculats a l’elaboració d’algun 

projecte concret, permetin sol·licitar a 

la Generalitat la cobertura d’una plaça 

de feina, especialment per a gent jove. 
 

 Crearem un centre de treball amb 

preus reduïts per tal de fomentar la 

creació de noves empreses que puguin 

crear nous llocs de treball. 
 

 Impulsarem i facilitarem la creació de 

noves iniciatives socials de tipus 

cooperatiu. En són exemples les 

cooperatives de consum o cotreball 

(coworking). 
 

 Treballarem colze a colze amb les 

entitats del tercer sector en la 

reincorporació dels aturats de llarga 

durada, especialment facilitant cursos 

de formació o contactes amb 

empreses. 
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Comerç de proximitat 

Quan parlem de comerç, de comerç de 

proximitat, l’Ajuntament ha de fomentar la 

transversalitat tant interna (administració)    

com externa (xarxa de comerços) i ha 

d’entendre el comerç no només com un 

sector aïllat sinó com a un element vital 

que dissenya la ciutat. Podem dir que 

acaben sent actors importants en el 

replantejament de l’estructura empresarial 

de la ciutat i, segons com ho mirem, de tot 

el país. 

Cal afegir, però, que la defensa d’un model 

de comerç de proximitat no és ni serà 

senzilla. D’una banda, estem compromesos 

amb la defensa d’un model comercial 

arrelat a la trama urbana, modern i 

dinàmic. De l’altra, ens trobem amb una 

legislació que no ens permet ni facilita 

poder desenvolupar plenament el model 

que ens proposem. Un exemple d’això són 

la proliferació de grans o mitjanes 

superfícies, outlets o centres d’oci-

comercials que no només afecten el sector 

del comerç local sinó que afecten 

(negativament moltes vegades) a totes les 

petites empreses del Baix Llobregat.  

Siguem agosarats i quan definim polítiques 

urbanes fem-ho tenint present l’activitat 

comercial com un actiu molt important. 

Però no ja només pensant en l’economia 

local, que també, sinó en la qualitat de vida 

que podem oferir a la ciutadania, generant 

una major cohesió social entre els veïns i 

veïnes del Prat. 

Haurem de plantejar-nos les polítiques 

comercials buscant aspectes d’innovació i 

creativitat que entenem primordials com: 

 

 

 

1. La sostenibilitat urbana entesa en un 

sentit ampli i no acotat només a 

l’àmbit mediambiental, incorporant 

aspectes culturals i socials. 

2. El desenvolupament comunitari i social 

dels barris de la ciutat, buscant la  

 
 

millora de la qualitat de vida en 

cadascun d’ells. 

3. La resiliència de l’espai urbà generant, 

entre administració i ciutadania, una 

millor capacitat per poder adaptar els 

nostres espais als canvis i a moments 

de crisi. 

4. La redefinició de les polítiques de 

regeneració urbana i re-inventar espais 

urbans amb caràcter estratègic.  

En aquest sentit: 

 Potenciarem i defensarem el comerç 

urbà de proximitat com a mecanisme 

per afavorir la dinamització i la vitalitat 

del municipi. Potenciarem espais de 

diàleg i col·laboració amb les entitats 

de comerciants dels municipis per 

generar accions d’actuació conjuntes 

(fires, jornades, setmanes temàtiques, 

etc.). 
 

 Crearem la figura del dinamitzador 

comercial a peu de carrer, per tal de 

fomentar l’associacionisme del teixit 

comercial i per connectar directament 

l’administració i el comerç local. Cal 

alhora, que aquesta figura sigui capaç 

de gestionar la diversitat cultural i 

lingüística del nostre teixit social, així 

que fomentarem que aquests 

dinamitzadors dominin llengües 

diferents al català i al castellà (com 

l’urdú o el mandarí), per tal de poder  
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interaccionar amb la realitat comercial 

de la nostra ciutat. 
 

 Potenciarem els eixos comercials 

facilitant la seva il·luminació per 

identificar-los com espais prioritaris de 

comerç durant les campanyes de 

Nadal. 

 Crearem espais de participació 

ciutadana per impulsar activitats 

culturals i musicals als eixos 

comercials. 
 

 Establirem aliances amb les 

associacions de comerç local per 

millorar la qualitat de l'espai públic i la 

dinamització de la vida social.  
 

 Apostarem pel comerç de proximitat, 

consolidant i ampliant els actuals eixos 

comercials connectats amb el petit 

comerç dels diferents barris de la 

ciutat.  
 

 Facilitarem la informació respecte als 

ajuts i subvencions que les diferents 

administracions concedeixen per 

ajudar els comerços a complir amb 

diferents exigències normatives 

(accessibilitat, retolació, etc.). 
 

 Potenciarem i fomentarem l’ús de la 

web directori del comerç local, si cal 

estudiant la manera per facilitar la 

venta on-line del petit comerç. 
 

 Afavorirem entorns comercials basats 

en la diversitat d’oferta, proposant els 

instruments urbanístics més adients en 

cada cas per evitar la configuració de 

guetos o zones de comerç 

monotemàtiques que no tinguin a 

veure amb un model comercial 

diversificat.  
 

 Assegurarem que es té prou en compte 

la preservació dels eixos comercials  

 

preexistents en la definició de les 

trames urbanes consolidades pel que 

fa a la planificació i implantació 

comercial. Això inclou, també, treballar 

conjuntament amb els municipis del 

nostre entorn en temes de planificació 

urbanística i comercial. 

 Promourem activament l’ús de la 

llengua catalana en el comerç urbà, 

tant en la retolació com en l’atenció al 

client, difonent el missatge que 

l’idioma és un valor afegit a la qualitat 

del servei. 
 

 Assessorarem i acompanyarem en el 

procés d’implantació d’una activitat 

econòmica, agilitzant les tramitacions 

entre departaments de l’administració 

municipal. 
 

 Promourem la creació d’entorns 

urbanístics amables per al comerç, 

donant valor a la seva funció social i 

amb una atenció especial a les illes de 

vianants. 
 

 Oferirem eines de fàcil accés que 

permetin a l’empresariat una 

reorientació i un ús eficient dels seus 

recursos. 
 

 Revitalitzarem l’activitat comercial dels 

diferents eixos comercials amb especial 

incidència del nucli antic i del Barri de 

Sant Cosme.  
 

 Estudiarem, conjuntament amb els 

paradistes, la reforma del Mercat 

Municipal per reactivar-lo 

comercialment. 
 

 Farem una prova pilot al Mercat 

Municipal per implementar un servei 

d’entrega a domicili realitzat per una 

empresa sense ànim de lucre. 
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 Potenciarem i ampliarem el mercat de 

pagès integrant-lo en la xarxa de 

mercats que hi ha al municipi. 
 

 Impulsarem una campanya municipal 

de consum responsable. 

Agricultura 

El Prat és un municipi amb un sector 

agrícola amb potencial econòmic, sobretot 

si, com pretenem, volem una ciutadania 

que consumeixi més responsablement. En 

aquest sentit:  

 Vetllarem per la protecció de les zones 

de conreu davant la urbanització 

excessiva del territori. 
 

 Acompanyarem, promourem i 

facilitarem acords entre agents públics 

i privats per posar en marxa nous 

projectes de producció agrària de 

proximitat i de temporada. 
 

 Facilitarem canals de distribució als 

productors del municipi i de la zona, 

ampliant si és necessari l’actual Mercat 

de Pagès. 
 

 Implementarem un sistema de 

distribució de productes locals 

d’emissions zero. 
 

 Promourem un acord amb un 

escorxador proper per tal de reduir la 

cadena de subministrament dels 

pollastres pota blava apropant el 

producte a un element de producte de 

proximitat. 
 

 Ajudarem des de les institucions a la 

reducció i eradicació de plagues dins 

de les competències municipals. 
 

 Treballarem per la millora de les 

infraestructures de rec. 

 

Turisme 

Volem una ciutat que sigui capaç d’atreure 

un tipus de turisme que generi riquesa per 

la ciutat i que, alhora, no la malmeti. Això 

implicaria oferir serveis de valor afegit, que 

atregui visitants per la seva qualitat, i no 

només perquè vulguin visitar Barcelona i 

l’únic que facin al Prat sigui passar la nit. 

Per aquest motiu, volem millorar la qualitat 

dels serveis i les infraestructures 

turístiques del municipi. 

Alhora, els beneficis del turisme han de ser 

distribuïts entre tota la població de la 

ciutat, tot generant ocupació de qualitat i, 

d’aquesta manera, assolir un major 

consens social en la manera com s’està 

gestionant aquest sector. 

El nostre patrimoni cultural i natural és un 

factor de competitivitat únic i singular al 

qual hem d’atorgar el màxim valor per 

diferenciar la nostra oferta de la resta de 

ciutats competidores. La nostra oferta ha 

de parlar del nostre país i ha de fer 

d’emissaris de la nostra identitat als 

turistes mitjançant la promoció dels trets i 

els valors que ens distingeixen, amb 

elements històrics, culturals, naturals i 

patrimonials. 

D’acord amb aquestes directrius: 

 Potenciarem un model de 

desenvolupament de qualitat i de 

promoció del turisme implicant el 

sector privat i avançar així cap a 

models de gestió àgils i amb capacitat 

d’adaptació vers la demanda, en què 

les decisions i el finançament siguin 

compartits pels diversos agents 

presents en el sector, tant públics com 

privats. 
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 Vetllarem perquè tots els allotjaments 

turístics i els negocis complementaris 

estiguin donats d’alta com a tals, per 

garantir tant la qualitat del servei com 

la reputació del municipi. Cal donar 

resposta a la problemàtica dels 

habitatges d’ús turístic i garantir la 

convivència d’aquestes activitats amb 

els veïns del lloc on se situen. 
 

 Assegurarem que la part de la taxa 

turística que es queda al municipi sigui 

destinada a la formació de les persones 

que estan al servei del turisme, amb 

l’objectiu de millorar la qualitat al 

servei, i a la promoció de polítiques 

ecologistes de manteniment del 

territori. 
 

 Estudiarem la creació d’un servei de 

llançadora cap a la platja des de 

diversos punts del Prat, facilitant 

l’accés amb transport públic. 
 

 Elaborarem un pla turístic per al 

municipi dins del marc d’un turisme 

sostenible definit per l’Organització 

Mundial del Turisme. Volem vehicular 

aquesta política a través dels recursos 

naturals existents al nostre entorn, 

potenciant tant externa com 

internament el turisme ecològic i donar 

a conèixer els recursos naturals del 

Delta. Volem incidir especialment en 

els municipis veïns, fent campanyes 

informatives dels espais naturals i 

potenciant les visites al Delta de grups 

escolars. 
 

 Completarem i aprofundirem en la 

creació d’espais lúdics i de restauració 

a la zona habilitada de la platja del Prat 

durant tot l’any per a tota la població 

tot respectant l’espai natural. 

 

4.3. Educació i formació 

L’Educació és, des d’una perspectiva 

àmplia, l’aprenentatge al llarg de la vida, 

des de la infància a l’edat adulta, des de 

l’educació formal a l’educació no formal. És 

una relació i col·laboració constant entre 

els diferents agents de la comunitat que 

juguen un paper central en la construcció 

d’una ciutat educadora que treballa per la 

inclusió, l’equitat, la cultura, la llengua 

catalana i la diversitat lingüística i la 

cohesió social. Una ciutat acollidora que 

cuida les persones i treballa per a afavorir 

el seu progrés educatiu, personal i social en 

un entorn on la diversitat és valorada com 

a factor d’enriquiment i cohesió social. 

Per tot això, i posant al centre una 

educació pública, inclusiva i de qualitat, 

proposem: 

Escolarització i equitat 

 Informarem i acompanyarem a les 

famílies i l’alumnat en els moments 

clau de l’escolaritat i del canvi 

d’etapes:  Inici de l’escola bressol, 

l’escolaritat obligatòria, la transició 

entre etapes i al món del treball. 
 

 Seguirem treballant per la millora del 

Pla d’absentisme local. 
 

 Millorarem el sistema de beques 

ampliant la dotació pressupostària i 

fent-la compatible amb diverses 

activitats.  
 

 Potenciarem una oferta educativa de 

qualitat, vetllant per una distribució de 

la matrícula de l’alumnat als centres 

educatius verdaderament inclusiva i 

equilibrada que treballi a favor d’una 

ciutat cohesionada i acollidora,  
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 promotora real de l’equitat i la inclusió 

social i educativa. 
 

 Atendrem, farem seguiment i donarem 

suport a l’alumnat nouvingut i a les 

seves famílies en els processos 

d’escolarització i de coneixement de la 

ciutat i del teixit social, especialment el 

temps de lleure i en la transició de 

l’educació no obligatòria al món 

laboral. 
 

 Plantejarem la municipalització de les 

escoles bressol. A més a més, 

mantindrem i augmentarem els serveis 

a la petita infància i famílies en horari 

escolar i extraescolar. 
 

 Potenciarem, afavorirem i 

incrementarem les actuacions del Pla 

Educatiu d’Entorn del Prat, 

especialment l’accés a les activitats en 

horari no lectiu,  les activitats d’estiu, 

les beques i ajudes a l’escolarització i al 

temps de lleure. 
 

 Treballarem per una FP competitiva, 

arrelada al territori, en relació amb el 

món empresarial, amb perspectives de 

futur i inclusiva. Augmentarem la 

diversitat d’ofertes de FP al Prat en 

l’àmbit de l’atenció a les persones, 

l’àmbit de l’expressió artística i 

l’animació cultural. 
 

 Proporcionarem espais dignes i 

estimulants per a l’atenció a l’alumnat 

adolescent en situació de risc de la 

Unitat d’Escolarització Compartida 

(UEC). 
 

 Potenciarem i ajudarem l’alumnat 

desfavorit a seguir i completar els 

estudis de 3r grau i de Formació 

Professional. 

 
 

 

 Promourem l’alfabetització funcional i 

digital, sobretot entre la joventut i les 

famílies en risc d’exclusió. 
 

 Potenciarem la formació d’adults des 

de l’educació formal i no formal. 

Contribuirem a la posada en marxa i 

sosteniment de les aules d’extensió 

universitària. 

 

Treball en xarxa i participació 

 Treballarem de manera compartida i 

col·laborativa amb totes les 

administracions i serveis concernits en 

l’educació de la ciutadania i l’atenció a 

les famílies i infants, fent especial 

atenció a les famílies en situació de 

fragilitat. 
 

 Escoltarem i donarem resposta 

adaptada i flexible a les necessitats 

dels centres educatius i als projectes 

d’innovació i canvi que estan 

desenvolupant per afavorir una 

escolarització de qualitat per a tot 

l’alumnat de la ciutat. 
 

 Potenciarem, donarem suport i 

promourem el coneixement i la 

participació de les entitats de lleure 

amb els centres educatius i entre les 

famílies i la joventut de la ciutat, com a 

actors imprescindibles per a una 

educació equitativa i inclusiva i com a 

factor de cohesió social. 
 

 Facilitarem i potenciarem la 

col·laboració i els projectes compartits 

entre centres educatius, famílies, 

entitats diverses i ciutadania per fer de 

la cultura i l’educació l’eix vertebrador 

de la ciutat. 



Una ciutat 

inclusiva 
 

 
25 

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

 e
rc

e
lp

ra
t 

  
 

 
 

 

 Farem del Consell escolar municipal 

una verdadera taula de participació, 

coordinació i debat, tot enfortint les 

persones que en formen part  per 

convertir-lo en una organització 

autònoma que proposa i assessora 

l’equip de govern. 

 Enfortirem, donarem suport i 

potenciarem  les AFA i el Plenari 

d’AFAs, com espais de participació, 

col·laboració i formació de les famílies 

amb els centres educatius i 

l’administració local, des del respecte i 

la independència de criteri i de 

maneres de fer diverses. 

 

4.4. Accessibilitat  

Volem construir una ciutat per a tothom, el 

que implica una societat inclusiva i 

cohesionada garantint els mateixos drets i 

oportunitats a tota la ciutadania. Per això 

la justícia social és el principi orientador 

que ens guia en la construcció d’un millor 

Prat. Com a part d’un model de ciutat al 

servei de les persones i de la cohesió social, 

on el municipi és un espai de trobada, 

relació i integració, l’accessibilitat ha de ser 

un punt central de qualsevol programa 

republicà. Cal pensar en els desplaçaments 

de la mainada, de la gent gran i en la 

mobilitat de les persones amb mobilitat 

reduïda. D’aquesta manera, les persones 

podran viure totes les seves etapes vitals 

amb autonomia personal, independència i 

dignitat. 

Aquesta centralitat es concretarà en 

les següents mesures: 

 Eliminarem les barreres 

arquitectòniques i treballarem per la  

 

 

lliure circulació dels ciutadans i 

ciutadanes al carrer, evitant que els 

vehicles particulars siguin un obstacle. 

Aquesta millora començarà pels 

accessos als edificis i equipaments 

públics. 

 Adaptarem els serveis que s’ofereixen 

des de l’Administració local a persones 

amb mobilitat reduïda (servei de 

neteja, illes de residus, etc.) 

 Establirem les amplades de les voreres 

proporcionals a l’amplada dels carrers, 

procurant que siguin accessibles i 

transitables per totes les persones, 

sigui quina sigui la seva condició física. 

 Estudiarem i activarem la implantació 

de plataformes úniques en aquells 

carrers amb una amplada reduïda que 

així ho requereixin com a forma de fer-

los accessibles. 

 Potenciarem, promocionarem, 

assessorarem i acompanyarem als 

comerciants i a ciutadania en general 

perquè facin accessibles els seus locals, 

en règim de lloguer o de propietat, 

subvencionant amb ajuts parcials les 

reformes a realitzar.  

 Acabarem amb les discriminacions de 

gènere i  evitarem pèrdues d’espais 

innecessaris complint la llei 

d’accessibilitat tot creant lavabos 

familiars (sense importar el gènere, 

adaptats i amb espai per la cura dels 

nadons) a aquells comerços i negocis 

que no siguin de pública concurrència. 

 Implantarem i millorarem la 

senyalística gràfica als equipaments i 

espais públics per facilitar la 

comprensió d’aquelles persones amb 

discapacitat intel·lectual, gent gran o 

persones nouvingudes amb poc temps 

a la nostra ciutat. 
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 Promocionarem i fomentarem la 

construcció d’habitatge de lloguer 

adaptat per complir la legislació vigent, 

que marca que un 30% dels habitatges 

construïts ha de ser adaptat. Revisarem 

les promocions de nous habitatges 

perquè compleixin la normativa amb 

temps i forma abans de concedir la 

llicència d’obres. Aquestes noves 

promocions hauran de tenir pisos pilot 

de mostra en la mesura del possible. 

 Treballarem per homologar els colors 

de les targetes dels vehicles de 

persones amb discapacitat diferenciant 

els dissenys de propietari i 

d’acompanyant. 

 Millorarem la informació i ampliarem 

els terminis dels ajuts per l’adaptació 

d’habitatges. 

 Redactarem un pla d’accessibilitat 

municipal i adaptarem, en la mesura 

del possible, l’espai públic de la nostra 

població a aquest pla. Cal pensar en els 

desplaçaments a peu, en les persones 

grans, la mainada i de les persones 

amb mobilitat reduïda 

 

4.5. Salut 

El sistema de salut que imaginem és aquell 

centrat en la persona, públic, universal, 

equitatiu i integrat. Garantia de qualitat, 

serà finançat amb recursos públics i estarà 

orientat a preservar la salut i el benestar de 

la ciutadania. La prevenció de la malaltia i 

la protecció i promoció de la salut seran els 

eixos principals de tot el sistema en tots els 

períodes de la vida de la persona. 

L’abordatge dels determinants socials de 

salut és clau per impulsar polítiques 

públiques que reverteixin en la millora de 

la salut de la comunitat. Aquestes  

 

polítiques s’han de dur a terme amb la 

coresponsabilitat de la ciutadania com a 

subjecte actiu en la pròpia salut i benestar, 

individual i col·lectiu, basant-se en un 

model col·laboratiu amb els professionals 

implicats.  

La participació de tots els actors implicats –

ciutadania, representants d’entitats, 

representants del món local i altres 

administracions, professionals i 

proveïdors– serà inclosa com a element 

capital en la presa de decisions i en el 

procés de confecció de polítiques, generant 

un diàleg constructiu amb un impacte 

transformador en la decisió final per tal de 

prendre-la de manera més intel·ligent i 

més legítima. 

Aquests principis es concreten en les 

següents propostes programàtiques: 

 Treballarem amb l’administració de la 

Generalitat per tal d’assolir uns centres 

de salut públics, universals i amb una 

qualitat òptima per millorar la qualitat 

dels Centres d’Assistència Primària del 

Prat i l’Hospital de Bellvitge. 

 Impulsarem una atenció social i 

sanitària de proximitat, prioritzant 

l’atenció domiciliària, atenent tant com 

es pugui els condicionants propis del 

pacient i del seu entorn més immediat 

(familiars, de veïnatge...) i atenent amb 

especial cura als col·lectius més fràgils i 

vulnerables. 

 Enfocar la salut des d’una perspectiva 

comunitària mitjançant l’estreta 

col·laboració entre els serveis 

d’Atenció Primària de la salut, benestar 

social i salut pública, complementant la 

seva activitat en l’acció sobre els 

determinants socials de la salut. Volem 

coordinar i recolzar les accions de  
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formació, promoció i prevenció de la 

salut que s’organitzin als centres 

educatius i en qualsevol entitat que 

formi part del teixit associatiu de la 

ciutat.  

 Les activitats municipals en l’àmbit de 

la Salut Pública es duran a terme en 

coordinació amb l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

 Fomentar la creació de xarxes locals de 

salut pública i comunitària a les 

administracions locals amb participació 

de tots els actors territorials. 

 Coordinar les accions de salut amb 

Afers Socials i entitats cíviques i 

esportives no lucratives per dissenyar 

programes adreçats a potenciar, 

mantenir i augmentar l’autonomia de 

les persones, amb l’objectiu de 

treballar per un envelliment actiu i 

saludable amb polítiques i accions 

transversals. 

 Dotarem a la ciutat d’aquelles places 

que donin resposta a les necessitats 

d’atenció a la gent gran mitjançant 

nous i innovadors sistemes per 

afrontar aquests reptes.  
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5. Una ciutat feminista 

Durant els darrers anys la lluita feminista 

per assolir la igualtat efectiva entre homes 

i dones s’ha situat a la primera plana de 

l’agenda política catalana i europea. Mai 

aquesta reivindicació havia mobilitzat tanta 

gent als carres del nostre país i d’arreu del 

planeta. Tanmateix, aquesta no és una 

reivindicació recent. El moviment feminista 

porta dècades cercant trencar les barreres 

que limiten la igualtat. Una igualtat que, 

alhora, no només ha de ser entre homes i 

dones, sinó també per raó d’orientació i 

identitat sexual. Els col·lectius Lèsbics, Gay, 

Transsexuals, Bisexuals, i Intersexuals 

(LGTBI) han de tenir garantits tots els seus 

drets si volem viure en una societat 

realment justa.  

La nostra ciutat, malgrat els avenços que 

s’han fet en aquest aspecte, encara ha 

d’aprofundir més en la seva millora. Viure 

en un Prat feminista no és cap caprici, sinó 

un clam de justícia. Per tot això, Esquerra 

Republicana del Prat de Llobregat fa les 

següents propostes.  

5.1. Igualtat de gènere 

 Avançarem cap a flexibilitats horàries 

i de permisos laborals paritaris i 

intransferibles que permetin la 

coresponsabilitat familiar.   

 Garantirem a totes les estructures 

administratives institucionals la 

participació de dones en condicions 

de representació paritària. Alhora, 

també incentivarem que en àmbits 

no institucionals participatius també 

sigui així. 

 Donarem compliment estricte a la llei 

d’igualtat efectiva entre dones i  

 

 

 
 

 

homes 17/2015 aprovada pel 

Parlament de Catalunya.  

 Lluitarem per l’erradicació de la 

violència masclista: en la prevenció i 

l’atenció a les dones i els seus infants, 

en col·laboració amb el SIAD.  

 Formarem en perspectiva de gènere i 

violència masclista tota la plantilla 

municipal i molt especialment el 

personal que treballa atenent les 

persones.  

 Donarem suport, recursos i 

reconeixement a les entitats de 

dones que treballen en la prevenció, 

detecció i reparació de la violència 

masclista.  

 Millorarem els mecanismes i recursos 

de suport a les dones víctimes de 

violència masclista i les seves 

famílies.  

 Crearem una xarxa de jovent format 

en temes d’igualtat i violència 

masclista perquè pugui impartir 

tallers destinats a la gent jove per 

sensibilitzar i prevenir la violència 

masclista.  

 Fomentarem l’enfocament 

coeducatiu i de gènere a les 

tradicions i la cultura popular. 

 Incorporarem la perspectiva de 

gènere a l’oferta cultural del 

municipi.  

 Incorporarem la perspectiva de 

gènere en el disseny i implementació 

de les polítiques municipals: 

urbanisme, mobilitat, accessibilitat, 

seguretat, participació, serveis 

socials, atenció a la diversitat, 

coeducació, gestió d’equipaments 

culturals, entre d’altres.  
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 Dissenyarem una mirada específica 

adreçada a les dones grans, per tal 

que no pateixin solitud i 

abandonament: pla de 

teleassistència, suport a les entitats 

de gent gran, suport als equipaments 

municipals de gent gran.  

 Reconeixerem i visibilitzarem les 

experiències i la contribució de les 

dones al municipi. Això implicarà, per 

començar, el foment d’un major 

nombre de carrers i places amb nom 

de dona.  

 Promourem l’ús d’un llenguatge no 

sexista en les comunicacions internes 

i externes de l’Ajuntament i 

fomentarem accions formatives per a 

la població, entitats i plantilla 

municipal.  

 Preveurem mecanismes 

d’allotjament i acollida per a dones i 

infants víctimes de violència 

masclista.  

 Promourem la formació en 

perspectiva de gènere al teixit 

associatiu municipal.  

 Fomentarem, visibilitzarem i 

reconeixerem institucionalment 

l’esport de base femení.  

 Promourem la creació d’espais de 

trobada de les dones del municipi per 

desenvolupar activitats dirigides i 

d’intercanvi d’experiències.  

 Incorporarem la perspectiva de 

gènere i criteris paritaris a les 

empreses públiques municipals.  

 Fomentarem que les concessions i 

contractacions de l’Ajuntament 

garanteixin la no discriminació per 

raons de gènere i treballin amb 

criteris de paritat.  

 Promourem i visibilitzarem el paper 

de les dones estrangeres en el  

 

 

municipi, establint vies i llaços de 

col·laboració amb els seus països 

d’origen.  

 Durem a terme accions formatives a 

l’empresariat sobre la importància de 

la conciliació de la vida laboral i 

personal.  

 Fomentarem el lideratge i la 

participació de les dones en el 

desenvolupament socioeconòmic del 

municipi.  

 

Polítiques LGTBI+ 

 Crearem una regidoria específica 

encarregada d’impulsar les polítiques 

locals en matèria de diversitat sexual 

i de gènere (LGBTI+). 

 Establirem una coordinació 

interdepartamental per garantir la 

perspectiva de gènere i LGBTI en els 

diversos àmbits.  

 Adherirem l’Ajuntament del Prat a la 

Xarxa de Municipis LGBTI+.  

 Crearem el Consell Municipal LGBTI+.  

 Commemorarem des de 

l’Ajuntament diades relacionades 

amb el col·lectiu LGBTI+ mitjançant 

l’aprovació de mocions, foment 

d’accions formatives, campanyes de 

visibilització, penjar les banderes 

corresponents a la façana de 

l’Ajuntament, entre d’altres. Diades 

que es podrien celebrar:  

- El 31 de març (Dia Internacional 

de la Visibilitat Trans). 

- El 26 d’abril (Dia Internacional de 

la Visibilitat Lèsbica). 

- El 17 de maig (Dia Internacional 

contra l’homofòbia, la transfòbia i 

la bifòbia). 
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- El 28 de juny (Dia Internacional 

de l’Orgull LGBTI). 

- El 23 de setembre (Dia 

Internacional de la Bisexualitat). 

 Treballarem per establir una 

coordinació dins de l’Àrea 

Metropolitana i el Consell Comarcal  

per avançar dins de la diversitat 

sexual i de gènere, així com fer front 

a la LGBTfòbia.  

 Constituirem d’una comissió 

interdepartamental per garantir-ne la 

implementació i avaluació del Pla 

local LGBTI+. 

 Garantirem que els plans municipals i 

programes estratègics incorporin la 

perspectiva de la diversitat sexual i 

de gènere.  

 Executarem l’aplicació de la Llei 

11/2014 aprovada pel Parlament de 

Catalunya per garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per 

eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia.   

 Dotarem de més recursos i visibilitat 

el Servei d’Atenció Integral LGBTI+. 

 Impulsarem accions de formació i 

sensibilització del personal municipal 

en matèria LGBTI+, molt 

especialment el que atén el públic i la 

policia municipal. També a aquelles 

empreses o entitats que realitzen 

tasques per l’Ajuntament.  

 Donarem suport i dinamitzarem 

l’associacionisme LGBTI+.  

 Afavorirem la visibilitat del col·lectiu 

LGBTI+ local per tal de fomentar la 

creació de referents positius.  

 Garantirem una política comunicativa 

local inclusiva amb la diversitat 

sexual i la identitat de gènere, tant 

pel que fa a la comunicació  

 

 

corporativa del consistori com als 

mitjans de comunicació local.  

 Garantirem que la informació 

municipal (formularis i registres) 

s’adeqüi a la diversitat familiar i 

d’identitat de gènere.  

 Durem a terme accions orientades a 

prevenir, combatre i eradicar la 

LGBTIfòbia, especialment als centres 

educatius.  

 Realitzarem accions orientades a 

combatre la discriminació per 

orientació sexual o identitat de 

gènere en l’àmbit laboral.  

 Farem accions orientades a prevenir 

la LGBTIfòbia en l’àmbit de l’esport. 

 Emprendrem accions orientades a 

prevenir la LGBTfòbia en l’àmbit de la 

gent gran (especialment pel que fa a 

residències i casals de gent gran).  

 Elaborarem un protocol d’atenció en 

casos de discriminació i agressions 

per motiu LGBTfòbic. 

 Formarem els equips de professionals 

dels serveis socials i d’atenció a la 

violència amb perspectiva LGBTI+. 

 Impulsarem que la contractació i les 

concessions de l’Ajuntament 

garanteixin la no discriminació per 

raó d’orientació sexual i/o identitat 

de gènere i que promoguin la 

contractació de les persones amb 

més dificultats del col·lectiu LGBTI+.  

 Promocionarem l’accés a la feina del 

col·lectiu trans en situació d’exclusió 

laboral, especialment les dones, 

mitjançant clàusules de contractació.  

 Habilitarem espais de vestuari d’ús 

individual en els espais de titularitat 

pública per qualsevol persona que 

sol·liciti un espai privat per a canviar-

se.  
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 Elaborarem propostes de millora del 

currículum escolar en continguts 

vinculats a la diversitat sexual i de 

gènere.  

 Realitzarem accions dirigides a 

transformar els rols de gènere des de 

l’escola infantil i primària.  

 Dotarem de més documentació i 

recursos sobre diversitat sexual i de 

gènere a les biblioteques (siguin 

escolars, com municipals).  

 Vetllarem que tota la documentació 

administrativa, instàncies i formularis 

mèdics de la ciutat, s’adeqüin a la 

heterogeneïtat del fet familiar i a les 

circumstàncies de les persones 

LGBTI+.  

 Garantirem l’accés gratuït als mitjans 

anticonceptius, sobretot en els espais 

joves i LGBTI+.  

 Fomentarem l’educació sexual, 

mitjançant borses formatives, que 

contempli la diversitat sexual i de 

gènere, així com les pràctiques 

sexuals no normatives.  

 Afavorirem els espais de relació i 

trobada d’adolescents i joves LGBTI+ 

dins dels equipaments juvenils.  

 Elaborarem una programació cultural 

que tingui en compte la diversitat 

sexual i de gènere.  

 Incorporarem la perspectiva LGBTI+ 

en la formació sobre sexualitat 

dirigida a monitors d’activitats per a 

persones amb diversitat funcional.  

 Treballarem per garantir un oci 

nocturn lliure d’LGBTfòbia. Això 

implicaria crear punts d’informació i 

atenció, elaborar un protocol en cas 

d’agressió i garantir 

l’acompanyament i seguiment de les 

víctimes.  

 

 Promocionarem l’educació efectivo-

sexuals dins dels espais escolars i 

extraescolars. 
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6. Una ciutat viva 

 

Qualsevol ciutat on valgui la pena viure no 

només ha de ser cívica, inclusiva o amable, 

sinó que també ha de transmetre vida. Des 

d’ERC volem un Prat vibrant, creatiu, que 

ompli els carrers i els espais públics 

d’activitats, que els converteixi en espais 

on compartir la vida. Anhelem una ciutat 

amb un nombre molt més gran de 

persones implicades en el teixit associatiu, 

que participin del projecte compartit d’un 

Prat de tots i totes.  

Sens dubte, El Prat té el potencial 

per ser una ciutat molt més viva del que ja 

és. Ara cal crear les condicions per fer-ho 

possible.  

 

6.1. Cultura 

Les polítiques municipals de qualsevol 

ciutat tenen com a objectiu principal el 

benestar de les persones que hi viuen. Des 

d’ERC creiem que el desenvolupament del 

talent creatiu de la ciutadania i l’accés en 

condicions d’igualtat a la producció cultural 

són un element indispensable d’aquest 

benestar. 

El Prat ha de ser una ciutat innovadora, 

moderna i creativa, generalitzant la 

pràctica i gaudi de la cultura en totes les 

seves formes i orígens. La conservació, 

difusió i accés al seu patrimoni cultural i 

garantir el creixement i qualitat de la 

producció cultural de la ciutat són  

elements fonamentals a tenir en compte si 

volem una ciutat culturalment forta.  

 

 

 

 

Creiem que per poder desenvolupar una 

bona política cultural hem de treballar 

sobre eixos compartits i acordats entre les 

associacions culturals, els agents educatius, 

l’administració i la ciutadania en tot allò 

relacionat amb l'art, la creativitat i el 

patrimoni cultural material i immaterial de 

la ciutat.  

Per tot això, proposem les següents 

mesures: 

 Facilitarem les vies de contacte entre 

les entitats culturals i els centres 

educatius, per tal d’oferir informació, 

formació, i treballar conjuntament per 

fer difusió de la cultura popular.  

 Fomentarem, publicitarem i dedicarem 

més recursos (materials i no materials) 

a la gran tasca que desenvolupen les 

entitats de lleure educatiu amb als 

infants i el jovent. 

 Donarem més visibilitat a les activitats 

que fan les entitats culturals de la 

ciutat, fent-les més properes i 

participatives a la ciutadania. 

 Crearem una secció específica sobre 

cultura a la Revista Municipal, amb una 

presència continuada de les entitats de 

lleure i culturals en la mateixa per tal 

de donar a conèixer el que es fa a la 

ciutat. Això no exclou altres mitjans de 

comunicació públics del municipi.  

 Donarem suport a la posada en marxa 

d'iniciatives culturals i educatives en 

espais públics de la ciutat. Espais que 

volem gestionats per les entitats o 

persones creadores amb ganes 

d’expressar-se i compartir  
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el que fan amb els seus conciutadans. 

En aquest sentit, volem facilitar la 

creació d’espais de trobada, de relació 

entre persones, obrint pas a 

l’espontaneïtat ciutadana, posant fàcil 

la seva realització, els permisos i els 

recursos necessaris. 

 Promourem la participació de les 

entitats culturals en l'estimació dels 

recursos que necessiten abans 

d'atorgar les subvencions per adequar-

les a les necessitats reals.  

 Vetllarem per l'autonomia de les 

entitats i que puguin participar dels 

actes que es fan a la ciutat, amb 

pluralitat i tolerància. 

 Recuperarem els espais emblemàtics 

vinculats a la memòria històrica 

pratenca com la Granja de la Ricarda, 

Can Tudela, el teatre Modern o la casa 

del director de la Paperera. En aquest 

sentit, obrirem un espai de diàleg 

ciutadà sobre els usos d’aquests espais. 

Com hem exposat anteriorment, això 

pot requerir revisar el Catàleg de 

Patrimoni arquitectònic i l’actualitzar-

lo per protegir aquelles edificacions 

que es puguin considerar d’interès 

local. La idea que tenim des d’ERC és 

que cal un catàleg inclusiu i que, 

mentre s’estigui refent, es faci una 

moratòria urbanística amb qualsevol 

element patrimonial de més de 50 anys 

(aproximadament) tal i com es fa a 

d’altres municipis. Aquesta revisió del 

catàleg no hauria de ser feta només pel 

govern del consistori, sinó sobretot per 

una comissió independent i formada 

per experts en la matèria.   

 Oferirem estades artístiques de 

residència en masies o altres 

equipaments culturals i espais pels 

creadors locals. 

 

 

 

 

 Mantindrem la memòria del passat 

agrícola, industrial, obrer i menestral 

de la ciutat. 

 Elaborarem un pla de preservació de la 

memòria oral  de la ciutadania del Prat. 

 Retornarem la Festa Major de la ciutat 

a la ciutadania: 

- Volem una Festa Major més 

participativa, no ja només en 

l’assistència als actes, sinó en la 

seva planificació, execució i 

avaluació. Per això, proposem 

redactar un reglament que reguli 

aquesta participació i que sigui el 

més inclusiu i obert possible.  

- Estudiarem la possibilitat de fer un 

espai de barraques amb serveis de 

bar a les entitats del municipi.  

- Vetllarem perquè, més enllà de la 

fonamental participació de les 

entitats i persones, les activitats 

programades per Festa Major 

siguin inclusives i tinguin en 

compte els diverses sensibilitats 

ciutadanes. 

 

6.2. Acollida i arrelament social 

El nostre municipi és i volem que sigui un 

espai divers, garantint els mateixos drets i 

oportunitats a tothom, promovent la 

interculturalitat i el plurilingüisme com a 

riquesa del país i configurant una societat 

cohesionada, inclusiva i solidària d’acord 

amb els valors republicans i els drets 

humans. Una municipi laic amb llibertat de 

creences i conviccions, on les actituds 

discriminadores no hi tinguin cabuda i on la 

diversitat sigui viscuda i entesa com una 

realitat i una riquesa. A més a més, volem 

que tothom s’hi senti arrelat. Per tot això, 

proposem:  
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 Fomentarem la participació de les 

persones nouvingudes en el teixit 

associatiu i social de la ciutat.  

 Farem que el padró, com a registre 

administratiu, respongui a la realitat 

del municipi, a fi de garantir els drets i 

els deures de les persones. 

 Complirem la normativa vigent pel que 

fa a la inscripció al padró, amb una 

atenció especial a la que es refereix a 

l’empadronament sense domicili fix i 

emprendre mesures actives per 

facilitar l’empadronament d’aquelles 

persones que viuen en domicilis dels 

quals no són propietaris o titulars de 

contracte de lloguer. 

 Implicarem tots els serveis municipals 

en la gestió del padró municipal. 

 Oferirem la inscripció immediata al 

Servei de Primera Acollida a totes les 

persones que s’inscriguin per primera 

vegada al padró del municipi. 

 Incrementarem el nombre de noves 

persones empadronades que 

s’inscriuen al servei de primera 

acollida, que inclou una entrevista 

inicial, formació en llengua catalana, 

mercat de treball i coneixement del 

municipi i de la societat catalana i 

posterior derivació a altres serveis si és 

necessari. 

 Impulsarem la vinculació al teixit 

associatiu pratenc dels col·lectius de 

nouvinguts prioritzant l’actuació de 

cooperació amb el seu nou entorn. 

 Farem sessions periòdiques de 

benvinguda a les noves persones 

empadronades presidides per  

l’alcaldessa o alcalde, participades per 

les persones responsables dels serveis 

públics i entitats interessades del 

municipi. 

 

 

 

 
 

 Farem arribar a totes les noves 

persones empadronades una relació 

detallada de les Entitats de la ciutat i 

una explicació de les activitats que fan.  

 Implementarem una xarxa d’acollida 

participada per aquells serveis públics i 

entitats del municipi que puguin donar 

continuïtat a accions que vagin més 

enllà del servei de primera acollida, 

especialment en àmbits com 

l’alfabetització, l’aprenentatge 

lingüístic, la inserció laboral, la 

participació cívica, entre d’altres. 

 

6.3. Política lingüística 

La política lingüística, rellevant des d’una 

perspectiva cultural, també ho és des d’una 

perspectiva social. Les llengües són 

elements de cohesió, arrelament, eines de 

comunicació, de relació, que ens apropen 

en la nostra diversitat. Per tot això: 

 Fomentarem el català en tots els 

àmbits de la ciutat com a eina de 

cohesió social. 

 Reforçarem el coneixement i l’ús del 

català com a llengua de trobada i eina 

imprescindible per garantir la igualtat 

de drets i d’oportunitats de tota la 

ciutadania. 

 Incrementarem el nombre de noves 

persones empadronades que 

s’inscriuen al servei de primera 

acollida, que inclou una entrevista 

inicial, formació en llengua catalana, 

mercat de treball i coneixement del 

municipi i de la societat catalana i 

posterior derivació a altres serveis si 

és necessari. 

 Continuarem donant suport al Centre 

de Normalització Lingüística. 
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 Promocionarem el Consorci de 

Normalització Lingüística per tal que 

organitzi més activitats lúdico-culturals 

dirigides a la ciutadania.  

 Fomentarem i dotarem de més 

recursos els voluntariats lingüístics en 

llengua catalana.  

 Mantindrem i fomentarem l’oferta 

classes gratuïtes a les escoles (fora de 

l’espai lectiu obligatori) en les primeres 

llengües dels infants nouvinguts allà on 

hi hagi prou quòrum com per fer-ho 

(per exemple, en mandarí, urdú o 

àrab).  

 Fomentarem la vàlua del 

plurilingüisme, especialment als espais 

educatius de la ciutat, com a manera 

de reconèixer i valorar les llengües dels 

altres i promoure una societat més 

cohesionada. Al mateix temps, 

procurarem que el català esdevingui 

una eina útil, compartida per tots i 

totes i garantia de millors oportunitats. 

 Oferirem un servei inicial d’acollida i 

mediació lingüística a les persones 

nouvingudes en tot allò relacionat amb 

els seus drets fonamentals i crear un 

bon clima d’acollida. 

 

6.4. Cooperació i solidaritat 

Avui, defensar el compromís solidari amb 

el desenvolupament humà significa no 

només no fer marxa enrere en el 

finançament, sinó desplegar una política 

pública alineada amb un model de 

cooperació transformador que acompanyi 

processos locals per eradicar la pobresa i 

lluitar contra les desigualtats. 

Volem marcar una estratègia clara de 

sensibilització entre la ciutadania del Prat, 

per tal de crear una cultura ciutadana 

compromesa amb el desenvolupament, la  

 

solidaritat, la cultura de la pau i la defensa 

dels drets humans des de l’àmbit municipal 

fins a l’internacional. La nostra idea seria 

enfortir els programes de cooperació i 

solidaritat tant local com internacional des 

de l’Ajuntament amb la participació de les 

entitats del Prat. Per tot això: 

 Establirem criteris ètics, socials i 

mediambientals en les compres de 

béns i serveis municipals i adherirem 

l’Ajuntament a la Xarxa de Compra 

Pública Ètica. 

 Dedicarem com a mínim el 0,7% dels 

tributs municipals a polítiques de 

cooperació per al desenvolupament i la 

solidaritat internacional.  

 Implementarem i millorarem el pla 

estratègic municipal de cooperació i 

solidaritat amb la participació dels 

actors locals, en què es fixin els 

objectius, les prioritats, les modalitats i 

l’escenari econòmic del mandat. 

 

 

6.5. Esport 

El municipi ha d’apostar decididament per 

l’esport com a instrument per assolir una 

societat cohesionada i saludable que 

demana una estreta complicitat entre una 

societat civil esportiva i organitzada i una 

administració pública col·laboradora que 

planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport 

com a realitat transversal econòmica, de 

salut, educativa, social i de lleure.  

L’esport femení i l’esport de base 

constitueixen dos segments de l’esport 

prioritaris a desenvolupar com a condició 

per millorar els resultats quantitatius i 

qualitatius del mapa esportiu. Per tot això, 

proposem: 
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 Elaborarem enquestes d’hàbits 

esportius, que poden esdevenir un 

element de diagnosi de la situació o de 

l’efectiva pràctica física i esportiva de 

la població del municipi, a partir de la 

qual es podrien establir les polítiques 

públiques en l’àmbit esportiu. 

 Potenciarem, d’acord amb els centres 

docents i les associacions esportives 

escolars, la pràctica esportiva en horari 

extraescolar adequat per tots el 

centres docents del municipi. 

 Oferirem una oferta d’activitat 

esportiva àmplia, tant en horaris com 

de modalitats. 

 Desenvoluparem un pla específic de 

lluita contra l’obesitat infantil, 

mitjançant els clubs, entitats esportives 

i els centres educatius del municipi. 

 Promocionarem la pràctica esportiva 

en família, de la gent gran, de les 

persones minusvàlides i, en general, de 

totes aquelles persones amb dificultats 

personals i/o socials mitjançant 

programes específics. 

 Fomentarem, visibilitzarem i 

reconeixerem institucionalment 

l’esport de base femení.  

 Incentivarem l’ús de la llengua catalana 

en l’àmbit esportiu, per tal de 

normalitzar-ne l’ús en totes les esferes 

de la vida.  

 Promourem activitats ciutadanes a 

favor de l’activitat física i l’esport,  

com ara caminades o bicicletades 

populars. 

 Desplegarem un pla de promoció 

esportiva als espais públics –platja, 

places, carrers, circuits de salut urbans, 

el delta, els espais del riu– en què es 

relacioni l’activitat física amb el 

coneixement del patrimoni natural i 

cultural. 

 

 

 
 

 Simplificarem i objectivitzarem les 

convocatòries de suport econòmic als 

clubs i les entitats esportives. 

 Crearem un Consell de l’esport al 

municipi, amb la participació voluntària 

de totes les entitats esportives 

federades, escolars i de lleure, per 

poder definir i avaluar de manera 

conjunta les polítiques esportives 

municipals. Aquest podria coordinar 

aspectes comuns que afecten a totes 

les entitats esportives: les compres 

col·lectives, buscar patrocinadors, 

subvencions, assessorament de gestió 

esportiva i administrativa, etc. La idea 

seria mancomunar la part 

administrativa dels clubs, com a 

element que no aporta cap valor al 

club però que és imprescindible perquè 

puguin existir. 

 Regularitzarem les ofertes i qualitat 

d'activitats, serveis, d'instal·lacions i 

equipaments de tots els espais 

esportius públics. 

 Publicitarem les activitats esportives de 

la ciutat de manera trimestrals. 

 

6.6. Memòria històrica: veritat, 

justícia i reparació  

La construcció del Prat del futur no es pot 
fer d’esquenes al seu passat més recent ni 
a la seva construcció històrica com a ciutat. 
Els greuges i injustícies del passat han de 
ser reconeguts i reparats si volem viure en 
una societat on prevalgui la veritat i regni 
la justícia, a fi sobretot de restablir la 
dignitat de les persones represaliades i 
potenciar les polítiques de no repetició.  

Unes polítiques de memòria amb fonament 
han de fer visible tota la gernació d’homes i 
dones que, al llarg del darrer segle, han 
lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva  
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vida– per assolir una societat més justa i 
lliure. 

A més a més, una ciutadania crítica 
necessita conèixer quina ha estat la història 
de la ciutat on viu. Necessita saber per què 
som on som i som qui som. Aquesta 
perspectiva ens ofereix, com a ciutadans i 
ciutadanes, la base imprescindible per 
construir un futur compartit en condicions 
de justícia. Per tot això:  

 Eliminarem del nomenclàtor públic, 
tant en carrers com en places, 
avingudes i equipaments, dels noms 
dels qui van col·laborar en l’aixecament 
contra la República i dels responsables 
de la repressió. Aquestes seran 
substituïdes per commemorar les 
víctimes de la repressió.  

 Recuperarem figures històriques del 
republicanisme pratenc a la comissió 
del nomenclàtor local. 

 Crear una regidoria destinada a la 
promoció de la memòria històrica de la 
nostra ciutat. La feina d’aquesta 
regidoria seria, fonamentalment, oferir 
eines, recursos i facilitar la feina als 
experts en la matèria.  

 Impulsarem d’una vegada per totes un 
museu de la ciutat.  

 Incrementar la partida pressupostària 
de la beca Jaume Codina i que aquesta 
sigui atorgada per un tribunal 
professional i apartidista.   

 Promoure el projecte ‘El Prat: 
Memòries d’una ciutat republicana’  
que inclogui, entre altres, les següents 
accions:  
- Establir una commemoració 

institucional anual d’homenatge als 
i les republicanes que van fer front 
al feixisme durant la guerra i 
postguerra a la nostra ciutat. 
Aquesta diada podria establir-se el 
15 d’octubre de cada any, en motiu 
de l’afusellament del President 
Lluís Companys a mans dels  

 
 
 

- feixistes, o el 25 de gener, en 
motiu de l’ocupació feixista de la 
ciutat. 

- Establir una partida pressupostària 
anual per projectes d’investigació 
històrica sobre la nostra ciutat, 
amb especial èmfasi en el període 
republicà i a la posterior repressió 
feixista. Aquestes projectes seran 
seleccionats en base a criteris 
d’interès públic i per experts en la 
matèria.   

- Crear una comissió de memòria 
històrica, amb participació 
d’entitats i experts preocupats per 
aquesta temàtica, que impulsin 
iniciatives de recuperació i 
promoció de la memòria històrica 
de la ciutat com podria ser, 
l’establiment d’espais de memòria 
als nostres carrers on es puguin 
veure les accions i fets ocorreguts 
durant la república i/o la dictadura 
franquista.  
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7. Una ciutat amable 
 

Els ajuntaments republicans impulsarem el 
redisseny d’un model de ciutat que posi les 
persones al centre. Esquerra El Prat creiem 
en un model de desenvolupament 
sostenible, augmentant les zones verdes 
urbanes i la protecció del patrimoni 
natural. 

Utilitzarem la tecnologia com una eina per 
apropar l’administració a la ciutadania i 
governar per la gent i amb la gent, tot 
facilitant-ne el dia a dia, millorant la 
il·luminació, la seguretat i la comoditat així 
com la seva participació en la presa de 
decisions col·lectives. 

Farem el Prat una ciutat capdavantera en la 
implementació d’energies renovables i 
durem a terme totes les accions 
necessàries per tal d’assegurar que la 
transició energètica es converteix en un 
motor de canvi socioeconòmic per tal de 
fer una societat més justa. 

Aproparem el Prat al seu entorn urbà tot 
posant la ciutadania, dotant la nostra ciutat 
d’un transport públic i de qualitat, tot 
utilitzant sistemes de transports nous que 
siguin més respectuosos amb el medi 
ambient. 

 

7.1 Ciutat intel·ligent (Smart 

City) 

 Crearem un pla local de ciutat 

intel·ligent per facilitar el dia a dia de la 

ciutadania amb línies de treball 

específiques en l’àmbit de la 

digitalització i internet de les coses 

(IoT) de l’administració pública i 

empreses privades. 

 Implementarem elements de control 

intel·ligents i un protocol de  

 

 

 

comunicació als semàfors i fanals  per 

tal de millorar la circulació de vehicles i 

la correcta il·luminació dels carrers. 

 Implementarem un protocol de 

comunicació dels elements de rec dels 

espais i jardins públics amb l’estació 

meteorològica. 

 Crearem una aplicació mòbil que 

mitjançant els sensors instal·lats en 

mobiliari urbà avisi a l’usuari de les 

disponibilitats d’aparcament. 

 

Participació de la ciutadania en el 

foment de les Eines TIC 

 Promourem les xarxes (wifi) gratuïtes a 

tot el municipi i millorarem la seva 

velocitat i banda ampla. 

 Aprofitarem les xarxes wifi municipals 

per proporcionar l’accés als serveis i als 

tràmits municipals 

 Obrirem una bústia online de 

suggeriments, propostes i millores, 

associada a una partida pressupostària 

anual.  

 Crearem un concurs local de joves 

talents en relació a les TIC i a la seva 

innovació. 

 Implementarem un programa de 

suport i acompanyament a les 

empreses i ciutadania per tal de 

desenvolupar les seves capacitats i 

adaptar-se a la indústria 4.0. 

 

Millora de la convivència amb 

l’Administració Electrònica 

 Donarem una informació completa, 

clara, entenedora i interactiva dels 

tràmits a la ciutadania.  
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 Posarem a disposició de les empreses 

un servei de facturació electrònica i un 

servei de formació gratuït perquè les 

empreses aprenguin a generar factures 

electròniques. 

 Promocionarem iniciatives 

empresarials des de l’Ajuntament per 

reconvertir l’economia clàssica en 

economia del coneixement impulsant 

plans locals d’innovació. 

 Implementarem programari lliure en 

català a les dependències municipals 

per no dependre dels monopolis, 

aconseguint alhora un major estalvi 

econòmic. 

 Fomentarem l’ús del programari lliure 

entre la ciutadania i les empreses 

locals. 

 Garantirem a tota la població l’accés a 

internet i a la telefonia mòbil, 

indistintament del barri on visquin. 

 

7.2. Energia i sostenibilitat 

Revolució i transició energètica 

 Crearem un operador energètic 

municipal per a una gestió energètica 

més eficient. 

 Crearem un programa d’assessoria 

energètica per a la ciutadania i les 

empreses.  

 Elaborarem un Pla d’inversions 

municipals en energia solar 

fotovoltaica i eòlica.  

 Facilitarem les inversions particulars en 

les fonts energètiques renovables, a 

través de mesures fiscals  i tècniques 

(simplificació de tràmits) així com 

l’autoconsum compartit. 

 

 

 

 Informarem i fomentarem 

l’autoproducció i autoconsum 

energètic a les llars. 

 Realitzarem una auditoria energètica 

per adaptar la potència lumínica als 

carrers en general, i especialment de la 

il·luminació nadalenca.  

 Reduirem l’impost a vehicles elèctrics i 

d’emissions 0 al màxim 75%. 

 Reduirem l’impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres 

(ICIO) en instal·lació de captadors 

solars un 95%. 

 Fomentarem les teulades verdes a tots 

els edificis de nova construcció i 

fomentarem la rehabilitació energètica 

dels edificis antics. 

 

Residus 

 Promourem el consum racional i 

responsable per tal de contribuir a una 

canvi de cultura respecte els hàbits i 

polítiques de reciclatge. 

 Establirem un pla ciutadà per al Residu 

Zero que inclogui un sistema de 

recollida de residus que empoderi la 

ciutadania i la coresponsabilitzi del 

reciclatge. 

 Impulsarem la reutilització i el 

reciclatge dels envasos i fomentarem la 

recuperació d’alguns hàbits i tradicions 

per tal de no malbaratar recursos com 

foren els cabassos, les bosses de pa, 

etc. 

 Incorporarem els residus dins d’una 

estratègia d’economia circular. 

 Implementarem un pla específic 

general de millora de l’eficiència dels 

sistemes de gestió de residus urbans. 
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Espais verds 

 Vetllarem pel manteniment de la 

qualitat del patrimoni natural del delta, 

dels seus espais agraris i potenciarem 

la identitat i cultura local com a agent 

generador d’atractiu turístic i 

d’activitat econòmica. 

 Apostarem per un model de municipi 

compacte, vertebrat en la convivència 

d’usos i amb els espais verds com a 

pulmó del municipi i eix vertebrador de 

l’activitat ciutadana. 

 Recuperarem la façana fluvial del riu 

Llobregat amb criteris d’ordenació 

territorial. 

 

Cultura de l’aigua 

 Mantindrem i potenciarem l’empresa 

pública d’Aigües del Prat. 

 Fomentarem la instal·lació i l’ús 

d’aparells reductors de consum d’aigua 

entre el veïnat, empreses i 

equipaments municipals. 

 Elaborarem un pla de mesures 

preventives per al manteniment de la 

qualitat dels recursos hídrics locals. 

 Establirem un sistema de gestió del 

cicle de l’aigua per tal de facilitar l’ús 

de les aigües grises. 

 

Protecció dels animals  

Les polítiques municipals han de 

contemplar programes que tinguin en 

compte els animals, el seu reconeixement i 

integració com una part més de la nostra 

societat. De fet, la nostra societat ha anat 

canviant i evolucionant en aquest sentit, ja 

que s’han anat desenvolupant diferents 

programes als municipis en aquesta  

 

matèria. Tot i això, hem de fer un pas més 

enllà.  

Promoure polítiques municipals pel 

benestar dels animals també és treballar i 

caminar cap a una societat més sensible, 

responsable i respectuosa i que repercuteix 

positivament en la salut i la vida de les 

persones. En definitiva, una comunitat que 

els respecta, els estima, els acull i els 

integra esdevé una societat més completa, 

sensible i cohesionada.  

 Des de l’àmbit municipal cal portar a 

terme polítiques actives d’interès 

social, que tinguin en compte les 

persones que viuen soles, persones 

d’edat avançada, amb risc d’exclusió 

social o d’altres i que mantenen un fort 

vincle amb els animals amb qui 

conviuen, facilitant aquestes relacions 

amb impacte positiu en la qualitat 

emocional i psíquica de les persones. 

Per tot això: 

 Promourem el servei veterinari 

municipal, per garantir el xipatge i 

control sanitari de tots els animals 

domèstics, així com atendre 

emergències de salut animal. 

 Fomentarem l'adopció d'animals. 

 Realitzarem campanyes d'esterilització 

i de sensibilització i tindrem en compte 

els impactes dels gats i gossos 

assilvestrats sobre la fauna salvatge.  

 Complirem estrictament la Llei de 

protecció dels animals de Catalunya, 

amb més inspeccions i agilitat en la 

tramitació de qualsevol expedient 

sancionador.  
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7.3. Mobilitat 

 

Entenem la funció de la mobilitat dins 

l’espai cívic com un dels elements clau a 

l’hora d’aconseguir una distribució de la 

ciutadania més justa, que permeti 

equilibrar les oportunitats i les llibertats de 

tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres 

municipis. 

En aquest sentit, des d’Esquerra 

Republicana optem per unes polítiques 

locals basades en el reequilibri de la 

mobilitat com a resposta del continu 

augment de la mobilitat de les persones i 

de les mercaderies, fet que ha accentuat 

els conflictes generats pel trànsit, com ara 

la congestió, la contaminació acústica i 

ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir 

present que el transport públic col·lectiu és 

més eficaç i econòmic que el cotxe en el 

medi urbà. La clau a l’hora d’aconseguir 

una mobilitat equilibrada serà la prioritat 

en les polítiques locals. Per això, des dels 

ajuntaments cal posar l’accent en la gestió i 

l’educació de la mobilitat.  

El desplaçament més sostenible és el que 

no es produeix o que podem fer més 

proper, per la qual cosa el disseny de les 

ciutats i la col·locació dels equipaments o 

centres generadors de mobilitat són una 

peça clau per a una mobilitat sostenible i 

amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de 

transport més eficients i sostenibles són 

anar a peu i en bicicleta. 

 

Zones urbanes: primer les persones 

 Establirem carrers per a ús preferent o 

exclusiu per a vianants i ciclistes.  

 

 

 

 

 

 Optimitzarem els temps dels semàfors 

per a vianants.  

 Instaurarem camins escolars segurs 

com a itineraris preferents escollits 

entre els recorreguts més utilitzats pels 

infants per anar al seu centre 

d’ensenyament. 

 Promourem l’ús de la bicicleta en la 

trama urbana i en desplaçaments 

interurbans curts i planers, amb la 

creació, consolidació o extensió d’una 

xarxa de carrils bici coherent i segura 

que tingui en compte la suficiència i la 

continuïtat dels itineraris.  

 Instal·larem aparcaments –repartits 

estratègicament– i millorarem la 

senyalització per a bicicletes.  

 Crearem més vies verdes o carrils bici 

intermunicipals.  

 Incorporarem bicicletes a la flota de 

vehicles municipals i dels serveis de 

l’administració. 

 Fomentarem i regularem l’ús de la 

bicicleta amb mesures que atorguin 

respecte per als vianants.  

 Promourem el transport urbà basat en 

l’ús compartit de la bicicleta (per 

exemple, el Bicing, la Girocleta, etc.). 

 Crearem una normativa per regular els 
patins elèctrics, per a que compleixin 
les normes i tinguin una assegurança. 

 Elaborar enquestes sobre els hàbits de 
mobilitat amb perspectiva de gènere. 
 

Vehicles motors 

 Impulsarem decididament els sistemes 

per compartir el vehicle privat, tipus 

cotxe multiusuari (carsharing) –un grup  
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de ciutadans comparteix una flota de 

vehicles– o d’altres. 

 Treballarem per disminuir l’ús del 
vehicle particular per fer trajectes dins 
la ciutat.  

 Instal·larem carregadors de vehicles 

elèctrics públics i una xarxa de 

fotolineres. 

 Instaurarem aparcaments de durada 
limitada als centres de salut, 
ampliarem l’aparcament de l’estació de 
tren i estudiarem un nou aparcament 
soterrat a l’antiga fira avícola (Cal 
Gana). També cal adequar els horaris 
de les zones blaves a l’horari 
d’obertura dels comerços de les 
diferents zones del Prat.  

 

 Transport públic i Inter 

connectivitat 

 Estudiarem la obtenció de la targeta 
rosa als 60 anys (en comptes dels 65).  

 Dignificarem les parades de transport 

col·lectiu públic urbà pel que fa a 

seguretat, comoditat i informació 

posant bancs i marquesines. 

 Afavorirem l’ús més racional i eficient 

del cotxe i promoure l’ús del transport 

públic. 

 Instaurarem avantatges tarifaris per a 

la gent gran o el jovent mentre no es 

desenvolupi el finançament del 

transport públic de manera estable per 

llei, en els termes previstos en la Llei 

9/2003. 

 Treballarem perquè s’allargui la línia de 

metro L1 des de Bellvitge fins al Prat. 

 Treballarem en el marc de totes les 
institucions per interconnectar el Prat 
amb la resta de municipis del Baix 
Llobregat, com l’allargament de la línia 
de la FGC, i aconseguirem que la línia 
de L78 pari a l’estació dels FGC. 

 
 

 Farem que el PR3, línia de la platja, 
sigui a demanda els caps de setmana 
fora de la temporada de bany perquè 
la gent que no hi pugui accedir amb 
mitjans alternatius (caminant, bicicleta 
o cotxe) tingui aquesta possibilitat.  

 Estudiarem la possibilitat que el PR3, 
línia de la platja, sigui a demanda 
durant les nits dels caps de setmana en 
època d’estiu, prolongant el seu horari. 

 Treballarem perquè les línies 65 i 165 
arribin fins a la Plaça Catalunya de 
Barcelona. A més a més, volem que el 
165 també funcioni els caps de 
setmana i festius i que passi més 
freqüentment durant les hores punta 
entre setmana. 

 Recontectarem Sant Cosme i el barri 
Sant Jordi amb la xarxa de transport 
públic. 

 Continuarem defensant l’aturada de 
tots els trens de St. Vicenç de Calders a 
la nostra estació de tren.  
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8. Una ciutat jove 

(Programa del Jovent Republicà) 

 

El jovent és possiblement un dels sectors 

socials que ha sortit més damnificat de la 

gran crisis econòmica que hem patit en els 

darrers anys. La precarietat laboral o les 

dificultats per emancipar-se i crear un 

projecte de vida autònom són dos 

elements molt importants, però no els 

únics, que caracteritzen la vida de tants i 

tantes joves del Prat i d’arreu. Per tot això, 

des del Jovent Republicà volem impulsar 

un programa transformador de la ciutat, on 

el jovent no només hi puguem viure amb 

comoditat, sinó on també siguem 

protagonistes dels canvis que venen i que 

volem en clau social, republicana, i 

feminista.  

8.1. Cultura 

Al Prat de Llobregat la cultura ha 

d’esdevenir una columna vertebral dels 

valors cívics compartits per totes i tots.  Ha 

d’impregnar la societat que ens envolta 

com a valor primordial que ens fa créixer i 

madurar com a societat culta que volem 

ser. Per això, hem de garantir l’accés lliure i 

universal a la cultura, estendre el 

pensament crític i impulsar la creativitat 

cultural que caracteritza la nostra ciutat. 

Hem de ser capaços d’innovar, modernitzar 

i crear una cultura pròpia que ens faci 

engrandir el patrimoni cultural local, 

garantir el seu creixement progressiu i 

millorar la qualitat cultural a la nostra 

ciutat. Per tal de garantir aquests fets, des 

del Jovent Republicà: 

 Descentralitzarem la cultura per tal de 

portar el món cultural a tots els indrets 

possibles de la nostra ciutat i  

 

 

 

possibilitar que tothom en sigui 

partícip .  

 Crearem un carnet juvenil, fins als 30 

anys, per tal de facilitar l’accés a la 

cultura en clau artística, musical i de 

cultura popular. 

 Estudiarem la remodelació de la Nau, 

que és la instal·lació física de la 

Federació d’Entitats de Cultura Popular 

(El Nus), per tal de donar un millor 

servei a les entitats. A més a més, 

estudiarem contractar un/a 

treballador/a per garantir el millor 

funcionament de l’espai.  

 Recuperarem la Festa Major de Sant 

Pere i Sant Pau (Festes de Primavera) 

com a patrimoni històric del Prat de 

Llobregat. A més a més, volem fer que 

la ciutadania, i sobretot el jovent i les 

entitats juvenils, participin en el 

disseny d’aquesta Festa Major. 

 

8.2. Dona, LGTBI i Drets 

Humans 

 

Actualment els drets de les dones i el 

col·lectiu LGTBI o bé no estan garantits, o 

bé estan en perill per l’amenaça constant 

de l’extrema dreta. Pensem que per assolir 

municipis republicans és indispensable 

garantir que aquests col·lectius puguin 

gaudir dels seus amb seguretat i igualtat.  

D’una banda, les dones, entre d’altres 

coses, encara pateixen una contínua 

discriminació en el món laboral, amb una 

bretxa laboral més que significativa. I això 

ens afecta tant als adults com al jovent. 

D’altra banda, el col·lectiu LGTBI, un 

col·lectiu també en risc, requereix poder 

gaudir en tota la seva plenitud els propis 

drets. Drets a estimar i a ser qui cadascú  
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vulgui lliurement. Per tal de garantir els 

drets bàsics de tothom, des del Jovent 

Republicà: 

 Realitzar campanyes en defensa dels 

drets bàsics i de sensibilització de la 

població, especialment el jovent, en 

relació a aquests. En la mateixa línia, 

creiem necessari commemorar el dia 

del Refugiat i de l’Immigrant al nostre 

municipi. 

 Promoure cursos de formació 

específica per evitar possibles casos de 

bullying als centres a tots els docents i 

totes les docents treballant en escoles 

de la ciutat. A més a més, per tal 

d’establir la igualtat, pensem que seria 

convenient programar xerrades 

feministes i en relació al col·lectiu 

LGTBI als/les estudiants de secundària. 

 Millorarem l’assessoria LGTBI ubicada a 

les Cases d’en Puig. Volem que es faci 

una major promoció de les seves 

accions i, alhora, fer-ne una avaluació 

per tal d’obtenir un diagnòstic i saber 

les necessitats del col·lectiu LGTBI per 

tal d’oferir el servei que necessiten. 

 Crearem el Consell de la Igualtat per tal 

que tots els col·lectius i totes les 

entitats LGTBI del municipi estiguin 

representades i treballin pel foment de 

la igualtat real a través de plans de 

treball específics i taules formatives. 

Aquest ha de treballar conjuntament 

amb els Consell de la Dona. 

 Garantirem que en tots els espais d’oci 

nocturn promocionats per 

l’Ajuntament existeixin punts liles, la 

tasca dels quals ha de ser garantir els 

drets i seguretat de les dones i fer front 

a les agressions masclistes.  

 

 

 

 

 

8.3. Esports 

 

El Jovent Republicà concep l’esport no 

només com a font de benestar sinó també 

com un espai de cohesió social, integració i 

transmissor de valors, i les entitats 

esportives són la via per aconseguir-ho. 

L’esport és un dels espais on el jovent més 

hi participa, així doncs és cabdal explotar 

totes les potencialitats de l’esport per tal 

d’avançar cap a una societat més 

cohesionada i saludable. 

Els Ajuntaments tenen un paper cabdal per 

tal de potenciar les entitats esportives i 

fomentar l’esport saludable. Cal apostar, 

doncs, per una gestió participativa de 

l’esport i adoptar un paper proactiu en el 

foment de l’esport i els seus valors entre el 

jovent. Per tant, des del jovent Republicà 

del Prat de Llobregat:  

 Fomentarem els esports minoritaris a 

les escoles i instituts, sent aquest 

objecte de les pràctiques curriculars 

dels Cicles de Formació Professionals 

Esportius. Aprofitant el foment 

d’aquests esports, pensem que seria 

positiu establir  vincles positius entre 

entitats i associacions esportives del 

municipi.  

 A nivell urbanístic i d’instal·lacions, 

pensem que calen algunes millores 

d’estructura, com la de les pistes de 

patinatge del CEM Estruch per 

exemple. Creiem en la renovació i 

manteniment constant de les 

instal·lacions per tal de garantir la bona 

pràctica de l’esport. 

 Incrementarem els recursos perquè els 

joves amb diversitat funcional puguin 

accedir a activitats esportives 

adaptades per a ells. 

 



Una ciutat 

jove 
 

 
45 

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

  
 e

rc
e
lp

ra
t  

  
  

 e
rc

e
lp

ra
t 

  
 

 
 

 

 Fomentarem, normalitzarem i 

prestigiarem l’esport femení per tal 

que aquest sigui més visible. Això es 

farà, entre d’altres coses, mitjançant 

subvencions específiques per equips 

femenins o d’esport mixt que no 

segreguin per gènere. 

 

8.4. Salut 

 

La salut és un dret fonamental de totes les 

persones. Per tal d’enfocar aquest tipus de 

polítiques de manera holística hem de tenir 

en compte els components biològics, 

psicològics, socials i culturals de les 

persones, i situar la salut com a un 

assumpte polític, econòmic i social en els 

nostres municipis. La desigualtat, la 

pobresa, l’explotació, la violència i la 

injustícia són a l’arrel de la mala salut. En la 

societat actual, els problemes de salut 

deriven sobretot de les desigualtats en 

salut, diferències injustes i evitables que es 

donen per raó de gènere, ètnia, edat, 

territori i, sobretot, de classe. La salut per a 

totes les persones implica doncs canvis 

econòmics i polítics que actuïn sobre els 

determinants de salut: els factors socials, 

d’estil de vida i ambientals que la 

condicionen. 

És necessari promoure una transformació 

del paradigma assistencialista de salut per 

generar un nou model centrat en les 

necessitats col·lectives i en la plena 

realització de les persones en tota la seva 

diversitat. Això passa per un model de salut 

comunitària amb gestió i propietat 

plenament públiques; un model universal, 

equitatiu i lliure d’estereotips. Per fer-ho, 

en línies generals, és necessari assegurar 

que la prestació de serveis es dóna de  

 

forma descentralitzada i arriba a tots els 

ciutadans independentment del lloc on 

visquin i sobretot invertir més en personal 

Des del Jovent Republicà del Prat:  

 Treballarem per tal que el jovent tingui 

tota la informació sobre els efectes, 

riscos i conseqüències de l’abús dels 

tòxics a través de campanyes 

informatives i tallers als centres 

educatius i socials. Així com també 

treballarem per revertir l’estigma que 

la societat imposa a les persones 

consumidores. Paral·lelament seguirem 

lluitant per la legalització de les 

drogues que encara no han estat 

legalitzades, per tal que hi hagi un 

control i la regulació sobre aquestes 

substàncies i es pugui donar una 

resposta efectiva des del sistema 

públic. 

 Continuarem apostant per una política 

d’educació en la sexualitat, posant a 

l’abast del jovent tota la informació 

sobre mètodes anticonceptius i hàbits 

per desenvolupar una sexualitat 

saludable, tot trencant tabús i 

estereotips de gènere en les relacions 

sexuals. 

 Continuarem apostant per donar a 

conèixer les Malalties de Transmissió 

Sexual en l’entorn juvenil, per a la 

prevenció o la detecció precoç ̧de la 

malaltia, a través de campanyes 

informatives. També reforçarem la 

consulta de salut juvenil situada al 

Lloro, atesa per professionals sanitaris. 

 Treballarem amb programes on es 

fomenti l’autoestima i les habilitats 

socials. La violència que genera el 

sistema actual fa que el jovent trobem 

enormes dificultats per desenvolupar 

els projectes vitals.  
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8.5. Mobilitat i transport 

 

Les problemàtiques de mobilitat afecten 

específicament al jovent, de manera que  

dificulta la vida social, laboral i estudiantil 

així com també la participació del jovent a 

la societat. Per això, necessitem 

desenvolupar una xarxa de mobilitat 

extensa i eficaç ̧que s’adapti a les 

necessitats de totes les persones. 

Per garantir una participació plena s’ha 

d’evitar la monofuncionalitat dels barris i 

tendir cap a la barreja d’usos al mateix 

espai, garantint la diversitat i la interrelació 

entre la ciutadania. Així evitarem la 

segregació territorial i l’aïllament social 

d’algunes zones. 

Tendir cap a la democratització del 

transport públic i col·lectiu ens assegura 

difuminar les diferències socials i de gènere 

que es donen actualment quan hi ha una 

gran dependència del transport privat, tot 

garantint d’aquesta manera l’autonomia de 

les persones. Per això, el Jovent Republicà 

del Prat de Llobregat:  

 Estudiarem instal·lar una xarxa de 

bicicletes tipus “Bicing” amb servei a 

tot el terme municipal, oferint 

bicicletes normals i elèctriques. 

 Afavorirem l’ús de vehicles no 

contaminants i d’emissions 0 per així 

establir una xarxa de transport públic 

més ecologista i eficient. 

 Estudiarem la possibilitat que el PR3, 
línia de la platja, sigui a demanda 
durant les nits dels caps de setmana en 
època d’estiu, prolongant el seu horari. 

 Crearem un carnet juvenil, tal i com 
hem exposat a l’apartat de Cultura, 
que pugui incloure descomptes en l’ús 
del transport públic metropolità.  

 

8.6. Ecologisme i Sostenibilitat 

 

Vivim en un món en que si quelcom es fa 

malbé surt més barat comprar-ho de nou  

que reparar-ho, però on en cap cas se’ns 

ensenya què passa amb els residus. No 

se’ns mostra la realitat a la qual l’actual 

sistema ens està abocant. L’any 2016, al 

conjunt dels Països Catalans, es van 

generar més de 6,3 milions de tones de 

residus. Això significa que cada habitant 

genera diàriament 4,34kg de residus. Altres 

dades alarmants són que segons dades de 

2016 al País Valencià, per exemple, només 

es reciclen el 40% dels residus que es 

generen; o a Catalunya aquell mateix any 

es van generar més residus que a Grècia, 

Italià o que a la resta del conjunt de l’Estat 

espanyol. Aquesta és una realitat que és 

essencial revertir i, de nou, els municipis 

són una eina imprescindible en la 

construcció de noves realitats. Per això, el 

Jovent Republicà pratenc: 

 Reforçarem les campanyes de 

sensibilització sobre la gestió eficient 

de l’aigua i realitzarem avaluacions 

municipals per comprovar que es fa un 

bon ús des de la pròpia administració.  

 Promourem la coordinació entre 

comerços i establiments del municipi 

per eliminar els envasos de plàstic, 

aplicar descomptes per aquelles 

persones que reutilitzen envasos i 

promocionar els productes a granel 

amb envasos reutilitzables. 

 Durem a terme accions per la transició 

energètica. 

 Realitzarem campanyes de conservació 

dels espais verds de la ciutat, sobretot 

de cara als infants de la ciutat i la seva 

relació amb el Delta del Llobregat.  
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8.7. Associacionisme 

 

Un dels objectius que tenim com a 

organització republicana és que el jovent 

pugui dur a terme els seus projectes de 

vida en llibertat, alhora que es preocupa 

pels afers comuns. Això es vehicula, 

especialment, a través de les entitats i 

associacions. És per això que esdevé cabdal 

potenciar aquelles inquietuds d‘un jovent 

cada vegada més actiu i que vol participar 

del seu entorn mitjançant associacions i 

entitats juvenils. Hem d’aconseguir vincular 

els i les joves del nostre municipi amb les 

polítiques de joventut, no només com a tall 

consultiu, sinó per fomentar una cogestió 

que trenqui amb el tradicional 

paternalisme que únicament condueix el 

jovent a l’apatia. 

L’emancipació col·lectiva que el 

republicanisme pretén assolir s’articula a 

través la participació en la vida pública. Així 

doncs, entenem l’associacionisme juvenil 

com l’espai idoni des d’on aconseguir-ho i 

el municipalisme des d’on aconseguir-ho 

de manera més propera i efectiva. Per tot 

això l‘associacionisme juvenil del territori 

s’erigeix com un agent de transformació 

social i un espai des d’on bastir la cohesió 

social i l’arrelament, alhora que s’educa en 

l’autoorganització i la multimilitància. Per 

tal de realitzar un bon associacionisme al 

Prat de Llobregat: 

 Garantirem que hagi suficients 

equipaments per donar resposta a les 

necessitats del jovent organitzat, així 

com permetrem i facilitarem l’ocupació 

de la via publica per part d’aquestes 

entitats joves quan així ho necessitin 

per a les seves activitats o 

esdeveniments derivats de la seva  

 

 

 

 

 

tasca, tenint en compte l’afectació al 

veïnat i als comerços. 

 Treballarem per a donar un suport 

addicional a aquelles organitzacions de 

base associativa, democràtica i 

voluntària que eduquen a través del 

lleure i la cultura, entesos com a espais 

que permeten l’educació integral dels 

infants i joves.  

 Eliminarem el Consell Municipal de 

Joventut i establir les condicions per 

crear un Consell Local de la Joventut, 

un ens autònom sense la interferència 

directa de l’Ajuntament en els seus 

afers. Volem un jovent que 

s’autoorganitzi i un Ajuntament que 

recolzi i acompanyi, però no lideri, els 

afers d’aquest consell.  

 Treballarem, conjuntament amb les 

entitats juvenils i el Consell Local de 

Joventut, per crear un espai municipal 

autogestionat per les associacions 

juvenils. 

 Fomentarem la coneixença mútua 

entre entitats i reforçar projectes 

interassociatius, per tal d’articular una 

xarxa cohesionada entre les diverses 

entitats per tal d’assolir un 

associacionisme més fort, cohesionat i 

participatiu, prioritzant el Consell Local 

de Joventut com a espai privilegiat per 

a assolir-ho. 

 

8.8. Participació Ciutadana, 

Transparència i Bon Govern 

 

La participació ciutadana, la transparència i 

el bon govern són pel republicanisme els 

pilars fonamentals d’un sistema 

democràtic sa i els elements vertebradors 

del nostre tarannà polític. Una participació  
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accessible, real i de qualitat, conjuntament  

amb un compromís sincer i ferm amb la 

transparència i el bon govern són la clau de 

volta per diluir la barrera que distancia la 

política de les classes populars i, així, 

garantir que els poders públics responguin 

als interessos públics. Per tal de garantir 

una bona participació ciutadana, un 

ajuntament transparent i un bon govern, el 

Jovent Republicà del Prat de Llobregat:  

 Promourem la transparència dels 

processos d’adjudicació d’obres i 

serveis i desenvoluparem taules de 

contractació obertes a la ciutadania i 

amb presència de mitjans de 

comunicació. 

 Fomentarem el dinamisme juvenil, a 

través de persones dinamitzadores 

socioculturals, als diferents espais on 

concorre el jovent per promoure la 

participació i l’associacionisme. Entre 

els espais per dur a terme aquestes 

accions, es podria considerar el Lloro. 

 Desenvoluparem espais de participació 

al llarg dels processos participatius per 

tal de permetre fer el seguiment 

oportú, així com aprofundir en la 

coresponsabilitat i complicitat en el 

desenvolupament dels projectes. 

 Destinarem els recursos tècnics i 

pressupostaris necessaris perquè els 

processos participatius siguin àgils i 

efectius. 

 

8.9. Espai Públic, Oci i Lleure 

 

L’espai públic és allà on ens relacionem, on 

compartim els nostres barris, viles i ciutats 

amb el conjunt dels nostres veïns i veïnes. 

Cadascú de nosaltres li dona un ús: jugar, 

sortir a fer activitats de lleure, sortir de 

festa, passejar, córrer, etc. En definitiva, on  

 

passem gran part del nostre temps d’oci i 

lleure. 

A l’espai públic ha de ser on tota la 

ciutadania ens relacionem, participem, 

realitzem activitats, etc. Hem de garantir el 

dret a l’oci i al lleure i l’espai públic és 

essencial per aconseguir-ho. Com a 

societat no ens podem permetre uns 

espais públics de pas, que només serveixin 

perquè la ciutadania vagi de casa seva a la 

feina i la inversa. No ens podem permetre 

uns espais públics destinats només a 

terrasses. Cal aplicar el model republicà de 

l’espai públic, no mercantilista i on 

s’inclogui la mirada interseccional des del 

primer moment. Per tot això, el Jovent 

Republicà considerem les següents línies 

estratègiques i mesures d’actuació:  

 Farem un espai públic inclusiu. 

Feminitzarem les viles i ciutats, 

incorporarem la perspectiva 

interseccional en la definició o 

remodelació de nous espais i 

eliminarem tot rastre de feixisme. 

 Impulsarem un espai de festes 

gestionat pel propi jovent de la ciutat 

en el marc de les festes majors. 

 Fomentarem models alternatius d’oci i 

lleure que no sexualitzin o 

mercantilitzin a les persones així com 

apostarem i promocionarem també 

models més saludables d’oci. 

 Realitzarem campanyes contra 

l’assetjament i les agressions per 

motius de gènere o orientació sexual, 

sobretot en el marc de les festes 

majors. 

 Garantirem la viabilitat de les activitats 

d’oci i lleure que realitzin les entitats i 

organitzacions sense ànim de lucre. 
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8.10. Treball 

 

Després de més de 10 anys de l’esclat de la 

crisi, el jovent continuem patint cruament 

les seves conseqüències en el món laboral. 

El neoliberalisme ha aprofitat la crisi que ell 

mateix va provocar i les darreres reformes 

laborals del PP i del PSOE (amb el suport de 

CiU) per laminar drets i precaritzar el 

mercat laboral. En una societat on el 

treball ocupa encara un paper central, és 

imprescindible apostar per un canvi 

ambiciós del sistema productiu que es basi 

en l’economia social i solidaria, que 

permeti al jovent emancipar-nos. Nomes 

fent un canvi des de la base i emancipant-

nos de les empreses extractives de l’IBEX-

35 podrem teixir una economia que giri 

entorn dels interessos de la persona i no al 

revés. 

Les competències municipals permeten als 

Ajuntaments incidir de forma significativa 

en el mercat laboral local que impacta de 

forma directa en la vida quotidiana del 

jovent. Els Ajuntaments tenen un paper 

cabdal a l’hora d’apostar per l’economia 

social i solidaria, tot propiciant una 

ocupació extensiva i digne pel jovent a 

nivell local. Si bé és cert que des dels 

Ajuntaments no canviarem el sistema 

econòmic imperant, sí que s’ha de fer la 

imprescindible tasca de conscienciació de 

base. Per tant, des del Jovent Republicà del 

Prat de Llobregat: 

 Afavorirem l’acompanyament al jovent 

en la cerca de feina, a través de les 

eines disponibles: oficines joves, punts 

d’informació juvenil i plans locals 

d’ocupació. Per tal de reforçar 

l’orientació professional, caldrà 

 

 

 

introduir aquest acompanyament als 

centres educatius, d’acord amb el  

consell escolar i els representants de 

l’alumnat, millorant l’accés dels i les 

joves a la informació sobre 

oportunitats professionals. 

 Fomentarem la visió juvenil als 

convenis col·lectius i apostarem per 

mesures que encoratgin al jovent a 

presentar-se com a delegats sindicals. 

 Impulsar la contractació amb igualtat 

de gènere i vetllarem perquè les 

empreses concessionàries de serveis 

públics també l’apliquin. 

 Potenciarem els projectes on existeixi 

una inserció social real per a persones 

amb situació de risc d’exclusió social, 

garantint que no hi hagi cap tipus de 

discriminació i apostant per la 

diversitat dins del treball. 

 

8.11. Formació i Educació 

 

L’educació i la formació són l’eix 

vertebrador del desenvolupament d’una 

societat; de manera que aprofundir en 

l’adquisició de coneixements i habilitats, és 

el que permet articular una emancipació 

total de l’individu i educar en una 

ciutadania crítica, participativa i trencadora 

vers la perpetuació dels diversos eixos de 

desigualtat. Així doncs, no només es 

possibilita l’emancipació en l’àmbit laboral, 

sinó que s’empodera en tots els àmbits de 

la vida i de la plena socialització. És per això 

que el republicanisme l’entén com una de 

les màximes prioritats en l’agenda política, 

car la formació i l’educació són els 

principals elements tant per a 

l’emancipació econòmica, intel·lectual, 

social i física de l’individu, com 

l’emancipació col·lectiva ciutadana. Per 

aquesta raó ens proposem assolir una  
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educació integral, participativa i crítica amb 

l’objectiu de bastir des dels valors 

republicans una ciutadania lliure i 

compromesa. Per això, el Jovent Republicà 

del Prat de Llobregat, pensem que cal 

seguir la següent estratègia:  

 Fomentarem cursos a tots els centres 

educatius sobre sexualitat, salut sexual, 

drogues, i qualsevol altre àmbit que 

afecti la salut jove i al 

desenvolupament juvenil. 

 Fomentarem la creació d’un consell 

d’alumnat municipal com a ens de 

representació de l’alumnat i procurar, 

així, fomentar l’associacionisme i la 

participació juvenil en tots els àmbits 

dins dels centres educatius per tal de 

construir una ciutadania crítica i 

compromesa. 

 Impulsarem la col·laboració entre el 

jovent, tractant de garantir 

mecanismes d’ajuda entre el mateix 

alumnat, com la creació de borses de 

repàs o la promoció de grups d’estudi a 

les sales habilitades per als estudiants. 

 Fomentarem programes a les escoles i 

instituts que incentivin la participació 

juvenil en els processos de decisió del 

municipi, que ensenyin la importància 

de tenir un jovent partícip, i que 

facilitin als joves ser coneixedors del 

funcionament polític i institucional del 

Prat.  

 Promourem un pla educatiu 

transversal municipal per eradicar dels 

centres educatius qualsevol tipus de 

discriminació o violència, creant 

protocols on participin tots els agents 

educatius del municipi contra les 

agressions i assetjaments als centres 

per raons de gènere, classe, ètnia, 

LGTBIfòbia, etc. Volem fomentar la  

 

 

coeducació de forma efectiva i integral en 

l’àmbit educatiu del municipi. 

 

8.12. Habitatge 

 

L‘habitatge és un element nuclear en 

l’emancipació dels i les joves, element que 

encara es troba fora de l’abast de les 

possibilitats del jovent dels Països Catalans. 

Tanmateix, el de l‘habitatge no és un 

problema aïllat, sinó que està estretament 

vinculat a la situació dels altres elements 

fonamentals de l’emancipació com són 

l’atur i la precarietat laboral, que aboquen 

al jovent a no poder accedir a un habitatge 

digne perquè no pot generar recursos 

estables i suficients. 

En aquest sentit, hem de continuar 

apostant de forma inequívoca pel foment 

de l’habitatge de lloguer, davant la política 

de l’habitatge en propietat que va 

alimentar la bombolla immobiliària. 

Tanmateix, la irresponsable praxi de les 

administracions ens ha dut a les portes 

d’una nova bombolla especulativa, aquesta 

vegada amb el mercat de lloguer, que a 

causa de l’empobriment de les classes 

populars i en especial de la desprotecció 

del jovent, ha donat peu a un augment de 

les pràctiques abusives, dels requeriments 

addicionals i del preu mitjà del parc de 

lloguer. Aquesta situació s’agreuja a les 

ciutat com el Prat (i el seu entorn) on el 

jovent passem a competir també amb els 

turistes i els fons dedicats a l’especulació. 

Amb tot això, el jovent no només ens hem 

d’enfrontar amb una emancipació quasi 

impossible, sinó també a una expulsió de  
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les nostres ciutats, en les quals ens és 

impossible independitzar-nos. 

Per aquests motius el Jovent Republicà del 

Prat de Llobregat considera oportú el 

següent:  

 Adaptarem les condicions d’adjudicació 

dels habitatges de lloguer per a joves a 

la diversitat dels processos 

d’emancipació juvenil, tenint en 

compte aquelles persones amb rendes 

més baixes. 

 Fomentarem la construcció 

d’habitatges de lloguer específic per a 

joves. En el cas que l’Ajuntament no hi 

pugui fer front, estudiarem alternatives 

com la concertació amb promotors 

privats perquè una part de la promoció 

sigui per a lloguer social per a joves tal 

com indica la Llei Catalana d’Habitatge 

(en aquest sentit, es prioritzarà 

l’actuació conjunta del sector públic, 

les cooperatives d‘habitatge i les 

fundacions), o bé la cessió de sòl públic 

de titularitat municipal perquè la 

Generalitat promogui habitatge de 

protecció oficial, etc. 

 Desenvoluparem mesures per 

recuperar habitatges buits i posar-los al 

servei de la ciutadania, en especial als 

segments de població amb dificultats, a 

través de la rehabilitació o de procurar 

que promocions privades sense vendre 

passin a règim de lloguer joves amb 

condicions especials favorables per a 

aquest col·lectiu. 

 Promourem la realització d’estudis, 

informes i diagnòstics que tinguin per 

objectiu detectar les condicions i 

necessitats de les persones joves en 

relació amb l’habitatge 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


