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Una nova executiva 
per una nova etapa

Mesures per fer 

front a la crisi

El proppassat divendres 14 de maig, Es-
querra - El Prat va dur a terme la seva 
assemblea local, durant la qual vaig tenir 
l’honor de ser escollit president, al capda-
vant d’una executiva formada per homes 
i dones que reuneixen les tres qualitats 
més importants de les moltes que es 
requereixen per tirar endavant un partit 
com el nostre a un lloc com El Prat: ex-
periència, coratge i moltes, moltes ganes 
de treballar.
El nostre repte primordial no és, com algú 
podria pensar, assegurar que les coses 
vagin bé a les properes eleccions muni-
cipals i que ERC hi tregui un bon resultat, 
augmentant la representació municipal 
que a dia d’avui està formada en solitari 
per Joan Camps, la primera banya repu-
blicana al consistori municipal des dels 
temps de la República. Evidentment que 
aquest és un objectiu vital, i que ens hi 
dedicarem en cos i ànima.
Però aquesta és només una peça (potser 
la més important, però només una peça) 
del puzzle que volem construir. A Esquerra 
ens importen els vots, però ens importen 
molt més els compromisos. La nostra in-
tenció és la d’aconseguir que El Prat deixi 
de ser un municipi farcit d’infraestructu-
res al servei d’altres i buit d’oportunitats 
pels seus ciutadans i ciutadanes, més 
enllà de la oportunitat de residir-hi. 
Volem que El Prat torni a ser una ciutat 

conscient d’ella mateixa. Conscient del 
seu passat, del seu patrimoni històric i 
natural, del llegat dels nostres avis i àvi-
es i dels nostres pares i mares: els que 
eren d’aquí de tota la vida i els que van 
venir d’Extremadura, Andalusia, Castella i 
moltes altres contrades a buscar un futur 
millor i amb més oportunitats. Conscient 
del seu present, dels reptes i problemàti-
ques que se li plantegen a l’horitzó, i dels 
mitjans al seu abast per enfrontar-les. I 
conscient del seu futur: de les oportuni-
tats que té, com a petita gran ciutat, si el 
seu govern municipal la pren com a tal, i 
no com si fos un barri més de Barcelona.
Volem una ciutat així, socialment justa, 
ecològicament sostenible, orgullosa de 
ser ella mateixa, orgullosa de ser catala-
na i orgullosa de ser plural. Oberta al país 
i al món, però disposant d’un nord propi, 
ben delimitat. El model de ciutat que, en 
defi nitiva, ha estat defensat en solitari 
per Joan Camps durant els darrers tres 
anys. Un projecte ambiciós que Esquerra 
-  El Prat només estarà en condicions de 
bastir si disposa de totes les mans ne-
cessàries, que són moltes. Fins ara, amb 
un sol regidor, hem aconseguit deixar 
l’empremta republicana, independentista 
i d’esquerres a la política municipal. Su-
mar voluntats i esforços per aprofundir en 
aquesta empremta: vet aquí l’objectiu de 
la nostra nova executiva.

Els ajuntaments tenen també un paper 
important en l’acció contra la crisi. Les 
possibilitats de prendre mesures des de 
l’administració local que ajudin a impul-
sar l’activitat econòmica s’han d’esgotar. 
La suma del conjunt d’accions, si ens hi 
impliquem, ens pot permetre sortir-ne 
fi ns i tot reforçats. En aquest sentit el 
grup municipal hem proposat un conjunt 
de mesures. Primerament, la reformu-
lació d’algunes ordenances fi scals que 
tenen incidència sobre l’activitat econò-
mica fent extensible la bonifi cació fi scal 
de determinats tributs als emprenedors 
locals més enllà del 2010 i consolidar 
aquesta bonifi cació en el moment més 
delicat, el moment de l’inici de l’activitat.
Hem proposat mesures que tindrien 
impulsos positius en l’estalvi de temps 
i  de recursos. La revisió de totes les 
ordenances municipals amb l’objectiu 
de simplifi car el procés administratiu 
per ajudar a reduir temps i despeses a 
l’administrat. Aquesta simplifi cació ha 
d’anar encaminada per una banda a no 
demanar documents que la pròpia ad-
ministració ha expedit. I per una altra, 
a introduir la declaració responsable, 
document en el que l’administrat afi rma 
tenir en regla un conjunt de documents 
que no cal presentar però que haurà de 
fer-ho en cas de ser requerit per l’admi-
nistració.
Una tercera mesura proposada ha estat 
la revisió de tot el procés de pagament 
a proveïdors. Millorar el circuit amb l’ob-
jectiu d’avançar els pagaments progres-
sivament, dels 90 dies a 60 i fi ns i tot 
a 30, ajudaria a injectar liquiditat a les 
empreses, especialment als autònoms, 
i pal·liaria la difi cultat en l’obtenció de 
crèdits.
I una quarta mesura proposada en els 
dos darrer plens consisteix en un pla 
d’estalvi pressupostari que vagi més 
enllà de la reducció obligada de les nò-
mines dels treballadors públics. Encara 
que, segons la resposta de l’equip de 
govern, caldrà esperar al pressupost 

del proper any. Així 
perdrem un temps im-
prescindible.

En Lluís Pérez, nou President del Casal Francesc Layret d’ERC-El Prat

JOAN CAMPS
Regidor i portaveu 
d’ERC a l’Ajuntament



Els anys republicans

La gestió municipal de les comunicacions

(primavera de 1936)

L’alcalde Josep Gibert (ERC) va presen-
tar una moció a la sessió plenària del 7 
de maig, que fou aprovada per unanimi-
tat (amb l’absència dels regidors de la 
Lliga Catalana), a l’objecte  d’aconse-
guir la defi nitiva instal·lació de l’Aero-
port de Barcelona al Prat i que instava 
al diputat  Josep Tomàs i Piera (ERC) 
a defensar aquesta proposta, atès que 
altres municipis de la plana del Llobre-
gat s’hi oferien. El 19 de juny de 1936, 
els representats de l’Estat, Generalitat 
i Ajuntament de Barcelona van aprovar 
l’emplaçament  defi nitiu de l’Aeroport 
de la capital catalana al Prat.
El 2 de juny, s’inaugurà una línia aèria 
diària entre l’aeroport de Barcelona i el 
de Londres, amb escala a París.  Van 
assistir a l’acte inaugural represen-
tants de la Generalitat i dels ajunta-
ments de Barcelona i del Prat, així com 
els cònsols del Regne Unit i de França. 
En Josep Gibert i  Joan Bruxola van re-
presentar el nostre consistori.
L’ajuntament del Prat va demanar al de 
Barcelona que aquest ajudés econòmi-
cament a sufragar les despeses pels  
treballs de
conservació de la carretera  d’accés a 
l’Aeroport. L’antic aeròdrom de la Vo-

lateria, creat en 1916 tocant l’estany 
del Remolar, estava unit al nucli urbà 
per una carretera pavimentada, gairebé 
sempre en mal estat, que anava fi ns la 
colònia Casanovas on enllaçava amb la 
que comunicava amb el poble. Pel que 
fa al carrerer,  el diumenge 7 de juny,  
va quedar defi nitivament establerta la 
direcció única de vehicles pels carrers 
Ferran Puig (pujada) i Jaume Casano-
vas (baixada o en sentit cap a mar).
L’Aereo  Club de Catalunya, a través 
del seu secretari Joan Balcells, va de-
manar un ajut econòmic a l’ajuntament 
per adquirir una avioneta però el regi-
dor d’Hisenda va indicar que,   lamen-
tant-ho molt,  no hi havia en aquell mo-
ment sufi cient quantia  pressupostària. 
Les societats aeronàutiques civils de 
Catalunya van decidir lliurar una bande-
ra republicana a l’Esquadra número 3  
de l’Avició militar, amb seu a l’aeròdrom 
militar. Felip Díaz Sandino, coronel de 
la base, va demanar la col·laboració 
de l’ajuntament per fer els preparatius 
oportuns de la cerimònia de lliurament 
que fou el 13 de juny. L’acte de caire 
castrense fou presidit  pel president de 
la Generalitat  Lluís Companys, acom-
panyat pels generals Miguel Nuñez del 

Prado i Francisco Llano de la Encomien-
da i altres militars. Entre les autoritats 
civils hi assistiren l’alcalde Josep Gi-
bert i els regidors Pau Vallhonrat i Joan 
Bruxola, el jutge  Tomàs Pujol i el batlle 
de Barcelona Carles Pi i Sunyer.
Abans de l’estiu de 1936, a  proposta 
del regidor Ignasi Ribas, el consistori 
aprovà l’arranjament  de la calçada de 
la carretera Fonda mitjançant l’amplia-
ció de les corbes i l’aplanament dels 
clots i desnivells. Aquesta reparació 
del ferm  milloraria el trànsit rodat. La 
carretera Fonda era una de les vies  
més concorregudes durant l’estiu pels 
veïns i turistes que freqüentaven les 
platges.  
A proposta del regidor de cultura, Joan 
Bruxola, el consistori designà amb els 
noms de Josep Monés Jané, Josep Dal-
mau Batlletó, Jaume Compte, Manuel 
Gonzàlez Alba, Germans Badia i Sis 
d’octubre  diversos vials projectats en-
tre el Parc del Fondo d’en Peixo i les 
Cases d’en Janet. Una altra iniciativa 
republicana del Prat  fou la formació 
d’una comissió, formada també per 
membres dels ajuntaments de Vilade-
cans i Sant Boi, per coordinar  i ges-
tionar les reivindicacions dels drets 
comunals sobre l’estany del Remolar, 
especialment els de pas, caça i pesca. 
Llobarros, llísseres i anguiles eren les 
espècies que més s’hi  pescaven.

Escrit del 1936 del cap de l’aviació militar al Prat  i capçalera de la republicana l’Aviació Militar del Prat

JOSEP CAMPS
Historiador

CORRECIONS AL Nº 67

“...un industrial britànic de teixits” 
* per error es va editar “teixists”

“..en objectiu dels faistes més vio-
lents.” 
*es va posar faxistes i això canvia 
els assassins dels germans Badia.



El Racó de 

les

Opinió

Un nou curs

Pere Aragonès, diputat d’ERC, al Prat

3 impactes visuals

Estació Virtual de l’AVE, Centre Comercial Splau i Centre Cultural “El Cèntric”

Si una cosa està clara ara que comença el nou curs, és que el 
curs passat ha sigut crucial pel nostre país. En un sol any hem 
viscut l’explosió del moviment de les consultes populars, la 
sentència del Tribunal Constitucional espanyol, un auge sense 
precedents de l’independentisme i l’aprofundiment d’una crisi 
econòmica que està castigant amb una duresa extrema els tre-
balladors i les treballadores del nostre país. El model econòmic 
que ens han venut com l’únic viable està en plena fallida, i 
l’autonomisme es troba en franca retirada. En aquest context 
és quan cobra més sentit que mai el projecte de les JERC i d’Es-
querra. Un projecte que aspira a construir un país socialment 
just i nacionalment lliure, accedint a la única eina que ho pot fer 
possible: l’Estat català, la República Catalana. Per nosaltres, la 
independència no és un fi  en si mateix, sinó un mitjà cap a els 
fi ns a que tota societat moderna ha d’aspirar. Volem assegurar 
el paper del català com a llengua comuna i de cohesió social, 
acabar amb l’espoli fi scal que drena la nostra economia, i ad-
ministrar els nostres recursos naturals i econòmics de manera 
sobirana i equitativa. Durant anys, el catalanisme d’esquerres 
ha cregut que la transformació d’Espanya en un Estat federal 
ens duria a un escenari en el qual totes aquestes aspiracions 
es podrien dur a terme des d’un règim de mutu respecte en-
tre Catalunya i el govern de Madrid. El fracàs de la reforma 
estatutària, coronat per la retallada sentenciada pel TC espa-
nyol, ha deixat a les clares que aquest és un escenari utòpic: 
senzillament, l’Estat espanyol, en termes de model d’Estat, és 
irreformable. Per això, cada cop més catalans i catalanes es-
devenen independentistes. Tanmateix, la realitat segueix sent 
la mateixa que abans d’aquest creixement sobtat de suport a 
l’independentisme: la independència no s’aconseguirà a base 
de titulars als mitjans de comunicació, sinó de feina al carrer i 
a les institucions democràtiques catalanes. En aquest sentit, la 
feina que des de l’esquerra independentista duem a terme als 
municipis no és, precisament, la menys important: a les viles i 
ciutats de tot el país és on es couen els moments de canvi que 
després acaben saltant a nivell nacional. El moviment de les 
consultes populars sobre la independència, com és sabut, va 
néixer com a consulta municipal a la localitat d’Arenys de Munt, 
i el seu èxit és el que va estimular l’expansió de les consultes a 
nivell nacional. Per això, des de les JERC del Prat seguim creient 
que el nostre front de lluita més important es troba aquí, als 
carrers de la nostra ciutat. Volem construir un Prat que sigui el 
refl ex del país que volem: pròsper, just i orgullós de si mateix. 
Exigent amb el seu present, il·lusionat amb el seu futur. En un 
curs com el que es presenta, en que els ciutadans del Prat 
hauran de passar per les urnes per decidir quina Catalunya i 

quin Prat volen, a les JERC del Prat ho 
tenim clar: només entre tots i totes 
aconseguirem la Catalunya i el Prat 
que ens imaginem. Ni més ni menys 
que el que es mereix un jovent dinà-
mic, inconformista i emprenedor com 
el jovent català. Ens ajudes a acon-
seguir-ho?

Els faraons d’Egipte van manar construir les 3 piràmides. El Prat 
d’avui sembla imitar-les en desencert. Les tres grans edifi cacions, so-
bredimensionades en relació a l’entorn, són l’Estació d’Adif, l’Estadi i 
Centre Comercial del riu i el Cèntric de l’escorxador. Les 3 construcci-
ons aposten per l’impacte, la desproporció i el desconcert. 
L’estació té dues grans marquesines a peu pla. Una tancada ens per-
met accedir al vestíbul i baixar a les sorolloses andanes al pas dels 
combois de rodalies que no s’hi aturen tots. L’altra, més esventa-
da, uns l’anomenen porxo, serviria només en cas d’eventuals emer-
gències de l’Ave. Però, les autoritats preveuen incloure-les dins d’un 
ovni constructiu modern d’elevadíssim pressupost. D’on sortiran els 
diners en aquest temps de crisi ? Vindran, potser, de les retallades de 
salaris, de l’abaratiment dels acomiadaments laborals i dels acabats 
rancis que visualitzem a les andanes de rodalies. La nova gran estació 
no hauria d’ocultar l’entorn. Ara hi veiem muntanyes a l’horitzó però 
els passatgers dels trens no observem ja el riu Llobregat. L’alcalde es 
desentén de la prioritària arribada de la línia 1 del metro, que no té ca-
lendari d’execució i duu decennis esperant a les portes del Prat. L’in-
tent a contrapeu de reduir el dèfi cit públic ha endarrerit la inauguració 
pratenca de la tortuosa línia 9. Els autobusos interurbans de l’autovia 
tampoc s’acosten al que hauria de ser l’intercanviador del Prat. 
El nou estadi Cornellà -El Prat, que va partir d’una requalifi cació inver-
semblant dels terrenys, s’eleva sobre l’antic llit del Llobregat que fou 
desviat. El recinte futbolístic i també comercial, Splau, situat quasi tot al 
Prat, està mancat increïblement de transport col·lectiu directe des de la 
nostra ciutat. Les grades del coliseu esportiu i les façanes comercials 
s’enlairen com un promontori isolat que impedeixen observar nítida-
ment les sortides del sol des de riu amunt del Parc Fluvial i Sant Boi. 
El monumental edifi ci aixecat sota el bolet dipòsit d’Aigües del Prat 
ombreja comerços i vivendes del seu voltant. L’antic escorxador, que 
guardava peces arquitectòniques de notable valor, no trencava la vi-
sibilitat perquè mantenia els coefi cients d’alçària baixos. El Cèntric 
recorda, a manca de concloure les obres, els vells búnquers cimentats 
de la platja, tancats sobre sí mateixos, i amb escasses obertures. 
L’alta verticalitat de les parets tapa horitzons i empobreix la vista dels 
ciutadans que passegem per les places Catalunya i Mestre Estalella. 
S’ha escoltat als plens que sembla l’obra de la seu puix no s’acaba 
mai, que supera els 24 milions d’euros i que Tejedor no sap quan 
s’obrirà al públic però sí que preveu eternitzar-se a l’alcaldia. 

J. Boca.

En Pere Aragonès va ressaltar la importància que té l’acceptació a 
tràmit de la IP per la Consulta per la Independència. Aquest acte, va 
coincidir amb la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional. 
Amb aquesta sentència, el TC ha dictaminat que “Catalunya i poble ca-
talà no caben dins l’Estat Espanyol”. Tan brusca ha estat la retallada 
que en un futur ens podríem trobar que “les comunitats d’Aragó i de 
Castella i Lleó, entre d’altres, podrien regular un referèndum si copies-
sin la nostra Llei de Consultes  i Catalunya no podria fer-ho.

XAVI MORALES
Portaveu de la Secció local de les JERC



Grup MunicipalRecorda!!

LA PAPERERA: UN EXEMPLE MÉS

DE LA PARÀLISI URBANÍSTICA AL PRAT

Loteria de Nadal 2010

ESQUERRA DEFENSA L’EDUCACIÓ DE 

QUALITAT A SANT COSME

CESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 

RESIDÈNCIA DE LA TERCERA EDAT

EL PLE APROVA LA MOCIÓ D’ERC DE SUPORT A LA VAGA GENERAL 

TOT I EL VOT DIVIDIT DE L’EQUIP DE GOVERN

L’equip de govern i l’empresa propietària 
dels terrenys on s’ubicava la històrica 
Paperera, l’any 2008 van signar un con-
veni on la propietat es comprometia a 
presentar en un term ini de 3 mesos la 
proposta de modifi cació puntual del pla 
general metropolita per fer possible el 

canvi d’industrial a residencial. El ple va 
ratifi car el conveni durant l’any 2009. Ho-
res d’ara han transcorregut més de 18 
mesos i d’acord amb la resposta dona-
da pel regidor d’urbanisme al portaveu 
d’ERC, “el més calent es a l’aigüera”. És 
a dir, tot està com el primer dia.

Joan Camps va denunciar, al Ple Muni-
cipal, que la creació d’un institut escola 
ha estat precipitada i improvisada i no 
afavoreix la inclusió educativa. Així ma-
teix va demanar en el ple la reconsidera-
ció de la mesura, prorrogant un any els 
equips directius, fer l’avaluació del Pla 
Educatiu d’Entorn i consensuar amb el 
professorat dels dos centres les mesu-

res a adoptar. Va destacar que el factor 
fonamental per l’obtenció d’uns resultats 
positius es la implicació del professorat 
en tot procés educatiu i especialment en 
un barri com el de St. Cosme, implicació 
absent a la proposta dels ST d’Educació 
del Baix Llobregat, tal com es va posar 
de manifest amb el comunicat llegit en el 
ple pels representants del professorat.

El ple va aprovar per unanimitat els 
convenis on els propietaris fan la ces-
sió dels terrenys situats al Prat Sud 
per tal de oferir-los al departament 

d’Acció Social i Ciutadania per a una 
futura construcció d’una residència de 
la tercera edat. Cal destacar que du-
rant aquesta legislatura la Consellera 

d’ERC, Carme Capdevila, ja va inaugu-
rar fa un parell d’anys una residència 
de la tercera edat i centre de dia a la 
nostra ciutat.

El grup municipal d’ERC va presentar 
una moció per donar suport a la vaga 
general del 29-S i es va trobar amb la 
demanda de retirada de la moció per 
part d’ICV, PSC i, com qui s’apunta al 
carro guanyador, de CiU. En l’ordenació 
del debat, Tejedor va començar a perdre 
els papers doncs sense explicar com 
ordenava el debat i sense prèvia lectura 
de la moció presentada va demanar a 
Joan Camps, regidor d’ERC, la retirada 
de la petició de votació de la moció sen-
se haver donat el temps reglamentari 
per defensar-la. Davant la negativa d’en 

Joan Camps, va continuar la roda de po-
sicionaments dels altres grups sense 
adonar-se que no s’havia llegit ni defen-
sat la moció esmentada. La proposta 
d’una esmena, presentada per ICV, va 
deixar a la vista de tothom la divergèn-
cia dins l’equip de govern doncs el PSC 
no hi estava d’acord i Tejedor va caure 
a la seva propia trampa quan proposà 
que l’esmena tirés endavant si la resta 
de grups hi estava d’acord. El portaveu 
d’ERC va recordar que era Esquerra qui 
presentava la moció i proposa la vota-
ció i que només Esquerra és qui pot ac-

ceptar, o no, l’esmena. Joan Camps va 
acceptar l’esmena al constatar que no 
perdia l’esperit i es posa a votació. Per 
primera vegada, els socis de govern van 
votar diferent i l’absència d’un regidor 
del PP i l’abstenció, de costum, dels re-
gidors de CiU va donar un resultat ines-
perat: la moció s’aprovà amb 12 vots a 
favor i 10 en contra. Resultat que pro-
voca una altra sortida de to de Tejedor 
amenaçant d’intervenir, personalment, 
per tal d’impedir que es puguin debatre 
al ple mocions que no siguin del seu 
gust.

Tens la teva butlleta de la LOTERIA DE NADAL???

Des de la setmana de la Festa 
Major d’El Prat, ja pots aconseguir 
butlletes per la LOTERIA DE NADAL 
que es farà a Madrid (Espanya) 
el proper dia 22 de desembre del 
2010.
Les butlletes tenen un preu de 2 
euros i el portador juga amb la 
quantitat d’1,50 euros.

NO DEIXEU DE COMPRAR-NE, AL 

2009 VA TOCAR!!!!
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