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Un habitatge digne i assequible:
per un Prat on viure bé
Tothom té dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat, independentment dels seus ingressos. Així ho reconeix la legislació
vigent i la Declaració Universal dels Drets Humans. És doncs,
responsabilitat de les administracions oferir totes les facilitats
perquè tothom tingui accés a aquest dret. Tanmateix, com
molts pratencs i pratenques deuen haver notat, l’accés a l’habitatge cada cop és més complicat a la nostra ciutat.
L’habitatge és un dels grans reptes que ha d’afrontar la nostra ciutat en els propers mesos i anys. Els preus dels lloguers
són cada cop més alts, mentre que els salaris segueixen sent
baixos i les condicions de treball són cada cop més precàries,
sobretot per a les persones joves. A més a més, la manca d’un
bon parc d’habitatge, d’oferta de lloguer i l’aparició dels pisos
de lloguer turístic estan complicant encara més les coses. En
aquest sentit, des d’ERC creiem que a llarg termini cal atacar
aquesta problemàtica des de dues vessants. D’una banda, la
lluita contra les desigualtats i la precarietat. Cal que els salaris

siguin més alts i els llocs de feina deixin de ser precaris. Sense
això, difícilment les persones es podran emancipar i permetre’s
pagar un lloguer. D’altra banda, cal apostar per augmentar el
nostre parc d’habitatge, sobretot el de protecció oficial. A curt
termini, però, cal un gran pacte de totes les administracions de
l’àrea metropolitana per frenar l’augment dels preus del lloguer
i facilitar l’emancipació juvenil. Més ajudes per poder marxar
de casa, més pisos amb preus assequibles i regular i limitar
la quantitat de pisos turístics. Ja s’han fet algunes passes en
aquest sentit, com per exemple quan vam votar favorablement
a limitar la nova creació de pisos turístics al Prat.
No ens podem permetre el luxe de ser una ciutat que expulsi
als seus ciutadans. Volem un Prat on viure bé. •
Esquerra Republicana El Prat

LLIBERTAT
PRESOS POLÍTICS
CATALANS ARA
Ajuda’ns a difondre la petició d’alliberament. Signa el manifest a freejunqueras.org

Afectats Avinguda Prat
La Plataforma d’Afectats Obres Av. Prat neix quan tanquen l’Av.
Verge de Montserrat al gener de 2017 per a construir 2 pàrquings
privats (o públics pagant). I comencen obres sense haver fet un
estudi de repercussions, i comencen les conseqüències pels comerços i serveis de la zona. La pèrdua d’afluència de vianants i busos
ens porta a una baixada de facturació important fet que ha provocat el tancament de 14 comerços i que alguns edificis presentin
esquerdes força preocupants.
La nostra lluita va començar en voler fer responsable d’aquesta
situació al govern municipal. La seva resposta va ser que era necessari crear llocs d’aparcament, llavors... que passa amb la nostra
feina? Després de sortir d’una crisi econòmica ens veiem arrossegats a afavorir a no sabem qui, ja que no ens consta demanda de
pàrquings per part dels veïns de la zona, i haver de sacrificar-nos.
Alguns no poden fer acomiadaments per manca de recursos, altres
no cobren per pagar als seus empleats, altres tanquen per que és
insostenible, altres es canvien de zona dins del Prat o bé marxen
fora del municipi, altres es pre-jubilen, altres fan servir els seus estalvis per mantenir la feina, i altres diuen que no arribaran al final
de les obres.
Durant aquest temps s’han portat a terme diverses reunions amb
les regidories d’Urbanisme i promoció econòmica, i vam aconseguir
una partida de indemnitzacions insuficients, doncs no arribar ni a
cobrir ni les despeses ocasionades per la brutícia de les obres en
tendals i persones. Però continuem lluitant per mantenir-nos aquí •
Article escrit per
La Plataforma d’Afectats Obres Av. Prat

Targeta rosa als 60 anys
El passat febrer, demanàvem al ple municipal que l’equip de govern local rebaixés l’edat per poder aconseguir la targeta rosa
metropolitana del transport públic a l’edat de 60 anys en comptes dels 65 anys actuals. En aquell moment, la resposta de l’equip
de govern local va ser: “no volem fer mercantilisme!”

Al Prat, amb dades de l’agost, tenim 530 persones entre 60 i 64
anys a l’atur i unes 14.292 persones pensionistes. No podem assegurar que totes elles estiguin dins els llindars econòmics que
els permetria accedir a aquesta targeta social, però entenem que
per davant d’un deute zero a les arques municipals estan les persones.

Aquest mes de juny passat,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona va augmentar el llindar d’ingressos per poder
accedir a aquesta targeta
social fins a un 10% i així
permetia que més de 3000
persones se’n puguin beneficiar.

Ciutats metropolitanes amb una població similar a la nostra,
però amb menys recursos econòmics, ofereixen la targeta rosa
per sota de l’edat de 65 anys. Per què el nostre Ajuntament no
fa el mateix?
Perquè una major part de la ciutadania pugui accedir a la gratuïtat o bonificació de la targeta rosa del transport metropolità:
demanem la Targeta Rosa als 60 anys! •
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