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Educació, cultura i ciutadania:
Parlem d’un Prat fet per tothom
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La qualitat d’una ciutat es pot mesurar de moltes maneres: per
com aconsegueix atreure nous habitants, inversions o llocs de
feina; per com lluita contra les desigualtats de tot tipus; per
com acomoda la diversitat, entre altres coses. Tanmateix, si hi
ha quelcom que defineix una ciutat és la seva cultura i la seva
qualitat educativa.
Al Prat gaudim d’un bon entramat cultural. Gràcies a l’associacionisme pratenc hem anat construint una bona oferta cultural
al servei de tothom. Però no és suficient. Cal fer més passes
endavant. El nivell d’associacionisme i participació a la vida del
municipi segueix sent millorable. Cal crear més incentius des
de l’Ajuntament per tal que això sigui possible. A més a més,
les desigualtats socioeconòmiques segueixen creant barreres
d’accés a l’oferta cultural.
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Ajuda’ns a difondre la petició d’alliberament. Signa el manifest a freejunqueras.org

En aquest sentit, l’educació és clau. És la columna vertebral que
generarà una ciutadania que trenqui amb les desigualtats i culturalment avançada, és a dir: participativa, inclusiva, oberta i
crítica. Cal, des del Prat, però també des de tota l’àrea metropolitana, posar l’educació i la cultura al centre de l’agenda política.
Des d’Esquerra Republicana del Prat assumim aquest compromís. Un compromís que situem al cor de qualsevol política que
es digui republicana.

Esquerra Republicana El Prat

Per un Prat d’oportunitats pel jovent, organitzem-nos!
del Prat de Llobregat la capacitat de revertir aquestes polítiques
que ens afecten tant a dia d’avui. Parlem de més oportunitats laborals pel jovent; però no només. També d’implantar una mirada
diferent al sistema educatiu, de no convertir-ho en una màquina i
permetre que la finalitat d’estudiar per al jovent no sigui competir
entre nosaltres. Així doncs, cal potenciar una educació plural, diversa i en català, però sobretot pública!
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Els joves som els més castigats d’aquesta ciutat. Som la generació
més formada i amb menys oportunitats laborals i menys opcions
per al nostre futur. I com podem combatre això? Ni tan sols oposant-nos a les polítiques neoliberals i classistes del govern central
podem revertir-ho. Cal, en aquest sentit, baixar la taxa d’atur juvenil que tenim a la nostra ciutat i formular polítiques que facilitin
l’emancipació juvenil!
En clau municipal i de perspectiva jove, demanem a l’Ajuntament

Des del Jovent Republicà del Prat pensem que parlar de joventut
en singular és un error. Cal parlar de les joventuts en plural. Això
ens permetrà adreçar-nos a un gran entramat social que és molt
complex, on hi ha diferències socials i econòmiques. D’aquesta
manera cal ser conscient de la necessitat que el jovent s’organitzi,
creant associacions per fer front a les polítiques d’austeritat i lluitar
per poder millorar les nostres condicions de vida com a pratencs
i pratenques. Sent això així, el discurs del Jovent
Republicà del Prat estarà carregat de propostes
amb un gran contingut social.
Per un Prat amb més oportunitats pel jovent,
els i les joves ens hem d’organitzar. T’hi
apuntes?
Miguel Àngel López
Candidat del Jovent Republicà del Prat

Una millor convivència
L’últim trimestre de l’any passat, es va aprovar la nova contracta de neteja de la ciutat de cara als propers anys.
Aquesta contracta hauria de resoldre un dels problemes que
una bona part de la ciutadania defineix com un dels principals
de la ciutat: la manca de neteja a certs indrets plens de brutícia
i, sobretot, les caques de gos. Tu també penses igual? En les
meves trobades amb els veïns i veïnes, constato les queixes
per la brutícia que es deixa al voltant dels contenidors i per
trobar-te, fora dels pipi-cans, les caques que alguns propietaris
d’animals deixen sense replegar a les voreres.
Per això nosaltres, des del d’ERC del
Prat, proposem reforçar mitjans i recursos per mantenir els voltants de
les illes de reciclatge nets, augmentar el número de vehicles dedicats a
la neteja de caques i orins de gos-

sos i una anàlisi d’ADN de les caques de gos per identificar
els responsables. La identificació per ADN seria un servei nou,
innovador i, se’ns diu que car; però molt més car surt tenir contractada una empresa de neteja que no satisfà les necessitats
de la ciutadania com està passant en l’actualitat, veritat? I això
que és la contracta de cost econòmic més elevat de tot el pressupost municipal.
I com no pot ser d’una altra manera, la ciutadania hem de ficar
el nostre gra de sorra perquè aquesta xacra que pertorba la
nostra convivència vagi desapareixent. Volem gaudir d’un Prat
on els nostres infants puguin jugar als parcs infantil sense patir
per la brutícia generada per uns pocs que no tenen en prou
consideració als seus veïns i veïnes.

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

