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Un Prat just, un bon Prat:
fem fora les desigualtats
La lluita contra les desigualtats socials i econòmiques és una
de les majors preocupacions que hem de tenir com a ciutat.
Les desigualtats no només ens dificulten l’accés a bons llocs
de feina, o ens fa més susceptibles de viure menys anys dels
esperats, sinó que fa molt més difícil que tothom pugui desenvolupar els seus plans de vida amb llibertat. La desigualtat és
una injustícia, i cal fer-hi front.
Fa un temps va sortir un estudi que deia que El Prat és la segona ciutat de més de 50.000 habitants amb menys desigualtat
pel que fa a la renda personals dels seus ciutadans. Aquesta
dada és molt important i apunta que entre els pratencs i pratenques estem fent una ciutat més justa. Tanmateix, cal anar
més enllà. La disminució de les desigualtats no només s’ha de
donar entre els pratencs, sinó també entre nosaltres i el nostre
entorn. La manca d’oportunitats de feina, la precarietat, la concentració de poder en unes elits econòmiques, són problemes
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generals. Necessitem fer-hi front arreu, tal i com fa el Govern
de la Generalitat implantant la Renta Garantida de Ciutadania
o la diputació de Barcelona amb invertint 277.205 euros a la
millora de l’ocupabilitat de la ciutat durant els anys 2019 i 2020,
ambdós des de departaments liderats per ERC.
El republicans volem un bon Prat, amb persones capaces de
desenvolupar els seus plans de vida amb llibertat i justícia. La
desigualtat, la precarietat, i tot el que se’n deriva és una xacra
que cal combatre des de tots els fronts, també des de l’Ajuntament.
Esquerra Republicana El Prat

¡En Sant Cosme queda mucho por hacer!
En el barrio tenemos muchos locales vacíos, de titularidad pública,
que podrían servir para realizar muchas actividades de dinamización como clases de repaso escolar, aprendizaje de idiomas o clases
de música. ¡Aprovechémoslos!

El barrio de Sant Cosme continúa preservando la esencia que le
permite mantener una fuerte personalidad dentro de la ciudad.
Todavía hoy mucha gente de Sant Cosme afirma que va al Prat
cuando sale del barrio. En Sant Cosme se ha trabajado mucho en
los últimos años pero aún queda mucho por hacer.
Paseando por la calle Río Llobregat notamos un barrio falto de comercio. Encontramos muchos locales cerrados, y no hay comercios
suficientes para satisfacer las necesidades de la gente del barrio,
que muchas veces tiene que desplazarse a otros barrios de la ciudad para hacer la compra. Analizaremos si el plan estratégico de
Comerç presentado recientemente se pone manos a la obra como
el barrio se merece.

Aunque el Parc Nou sea el pulmón verde de la ciudad, a Sant Cosme le faltan más espacios de juegos infantiles. Juegos nuevos, adecuados a los más pequeños, y que el Ayuntamiento garantice su
mantenimiento. También la gente mayor se encuentra huérfana de
espacios para hacer ejercicios al aire libre. Necesitamos áreas como
las que ya hay en la Granja o en la Carretera de la Playa. Y queremos que arreglen la Ronda del Sud, la carretera del Mercadillo,
para conseguir hacer un auténtico paseo que conecte el barrio con
el Parc Nou.
Los vecinos y vecinas del barrio reclamamos más seguridad en las
calles. En este sentido, apostamos por políticas de proximidad. Un Ayuntamiento y una Policía Local más cercanos, que trabajen con los vecinos para ofrecer calles
más seguras a todo el mundo. Y también aprovechamos para pedir a todos una actitud más cívica que
nos permita cuidar el barrio que tanto queremos.
Isabel Ferrer
Veïna del barri de Sant Cosme

La Fira dels Galls, la nostra festa major d’hivern
Tot i que no sigui estrictament hivern, l’arribada de la Fira Avícola de la Raça Prat ens diu que ja és hivern i que som a les
portes de Nadal. Els pratencs i pratenques celebrem una festa
en un espai com és la Granja de la Ricarda i treiem pit d’un
símbol com el nostre potablava. Però aquest ambient per què
no es trasllada a la resta de la ciutat? Per què no fem sentir
a tothom que la fira està arreu? La Puríssima de Sant Boi, la
Candelera de Molins de Rei són exemples d’una ciutat bolcada
amb la seva festa.
Per què no es poden posar paradetes a Coronel Sanfeliu des de l’Avinguda Verge de
Montserrat fins a la Ricarda? Per què
no es fan activitats relacionades amb
la Fira a la Carretera de la Marina?
Segur que així, el Prat respiraria més
fira. I és que el comerç local ha de fer
seva la Fira.

A la Fira Avícola li cal més promoció de cara a l’exterior. I que la
gent que vingui pugui comprar tot el potablava que desitgi per
consumir a les dates nadalenques. L’esforç de la Granja Torres per garantir la producció és lloable, com també ho és el de
l’Associació de Criadors de la Raça Prat. Tots ells treballen per
mantenir un pollastre que és un símbol de tota la ciutadania
pratenca.
I també menció pels pagesos i pageses del Prat, que muntaran Mercat dissabte i diumenge de fira, a més de les paneres
del pavelló agrícola. Esforç que mai s’ha d’oblidar. Des de fa 45
anys, la Fira és viva gràcies a criadors i pagesos, que representen l’arrelament a un territori.
Gaudiu de la Fira! I demostrem el sentiment potablava durant
tot l’any!
Bona Festa Major d’hivern (si ens ho permeteu)

Jordi Ibern
Regidor, Portaveu Grup Municipal ERC i candidat a l’alcaldia

