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Jordi Ibern Tortosa
Tinc 49 anys i visc al Prat des de que vaig 
néixer. Sóc encarregat del departament 
de manteniment i instal·lacions elèctri-
ques d’una empresa de l’Hospitalet de 
Llobregat. La meva vida política es va 
iniciar als anys 80 a la secció local d’ERC 
del Prat i he participat dels moviments 
veïnals, sent vicepresident de l’AVV Nu-
cli Antic. Fa uns mesos vaig ser escollit, 
mitjançant una assemblea oberta, per 
encapçalar la propera llista municipal 
d’ERC de la nostra ciutat; envoltat del 
grup de dones i homes que em donen 
suport, procuraré construir un projecte 
per millorar la vida de les persones del 
Prat. Estem treballant sense descans per 
aconseguir que l’esquerra verda, repu-
blicana i independentista del Prat asso-
leixi una força decisiva de l’Ajuntament. 
Una força que posarem al servei de la 
ciutadania del Prat, per a que ella ma-
teixa esdevingui un actor decisiu a la 
governança . A tal efecte, volem donar 
veu a aquelles prioritats ciutadanes que 
massa sovint queden fora de l’agenda 
política. Volem potenciar la creació de 
feina juvenil col·laborant amb els cen-
tres formatius i les empreses; alentir 
la cessió de terrenys per construir ha-
bitatge de protecció oficial fins que no 
s’hagin alliberat tots els pisos buits que 
tenen els bancs a les seves carteres, tot 
contenint l’especulació; donar de nou 
vida al gran teatre Artesà com a punt 
de referència del poble; fer els edificis 
municipals eficients i sostenibles ener-
gèticament; obrir l’Ajuntament a la par-
ticipació de la ciutadania, per tal que pu-
gui debatre i decidir sobre els afers de la 
ciutat. Tot això ho volem fer amb tu, de-
cidir-ho amb tu i amb tothom que cregui 
que el Prat pot ser un lloc millor on viure.
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Festa Republicana al Prat de Llobregat
El darrer 14 de juny es va celebrar a la nostra ciutat la Festa Republicana, organit-
zada per ERC - Baix Llobregat.
La Festa va acollir diferents trobades amb la ciutadania, entitats i organitzacions 
de la nostra ciutat, amb la voluntat de crear ponts i espais de trobada per millorar 
els nostres barris i les seves condicions de vida.
 Així, al llarg del matí diversos representants d’ERC van visitar diferents barris 
del Prat. D’una banda, la diputada Anna Simó, acompanyada per l’exregidor d’ERC 
del Prat, Joan Camps, van visitar el Casc Antic del Prat i van fer un cafè amb una 
trentena de veïns a la cafeteria “La Cova”. Alhora, el diputat a Madrid, Joan Tardà, 
i el candidat a l’Alcaldia del Prat, Jordi Ibern, van xerrar amb veïns i veïnes de la 
zona al voltant del Cèntric, tot esmorzant al Bar Oeste. Ja al migdia, Oriol Junque-
ras i, també, en Jordi Ibern, van visitar el Bar Blanco per conversar amb un grup 
de veïns del barri de Sant Cosme.La Festa va continuar amb un dinar popular al 
Parc del Fondo d’en Peixo, amb l’assistència de més de 400 persones, i amb Par-
laments d’Oriol Junqueras, Joan Tardà i Anna Simó, els quals van presentar als i 
les assistents la candidatura de Jordi Ibern com a candidat a l’alcaldia de la ciutat 
del Prat. 
En la seva presentació, en Jordi Ibern va apostar per una major obertura de portes 
i participació de les entitats i la ciutadania en els afers públics, en la lluita contra 
l’atur i en la millora de l’accés a l’habitatge, amb particular atenció a aquells pisos 
buits que encara estan en mans de la banca

ERC-El Prat 
presenta una moció 
en suport a la 
campanya “Per una 
Catalunya social”
El 26 de març la nostra secció 
local ha presentat una moció on 
es defensa que l’Ajuntament doni 
suport a la campanya “X una Ca-
talunya Social”. La moció exposa 
com les polítiques de retallades i 
d’ofec per part del govern central 
afecta a la Generalitat de Catalun-
ya i, de retruc, a la vida quotidiana 
de la ciutadania del Prat: pitjors 
serveis públics, poca generació de 
llocs de treball, augment de al po-
bresa, etc. 

ERC - El Prat, 
en defensa de 
l’ocupació juvenil i 
l’economia social
Esquerra d’El Prat ha registrat 
una moció que pretén fomentar 
l’ocupació juvenil i l’economia social 
per tal que sigui debatuda i aprovada 
al proper Ple municipal de la ciutat. 
En aquesta, els republicans dema-
nen a l’Ajuntament i a la Generalitat 
de Catalunya que aprovi el més aviat 
possible programes d’ocupació en 
entitats, organitzacions i empreses 
del tercer sector i l’economia social 
que, vinculats a l’elaboració d’algun 
projecte concret, permetin obrir una 
plaça de feina. m
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Candidats a l’alcaldia dels municipis del Baix llobregat 
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Assemblea per a l’elecció del candidat
El divendres 21 de març, a les 19 hores, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Antonio Martín, Esquerra Republicana del Prat de Llobre-
gat va convocar a la ciutadania del Prat per participar d’una assemblea oberta per tal d’escollir al cap de llista de la formació per 
les properes eleccions municipals del 2015. Més de 50 persones van participar d’una assemblea presidida per l’anterior regidor de 
la formació, Joan Camps, i van poder votar en la mateixa.
L’única candidatura que va presentar els avals mínims per presentar-se va ser la d’en Jordi Ibern i Tortosa, veí de la ciutat. En Jordi, 
de 49 anys, és electricista industrial de professió, un ciutadà actiu dins el moviment veïnal i militant de l’esquerra independentista 
des de fa anys. 
Precisament, en el seu discurs de presentació ha volgut remarcar la importància de la participació, de poder decidir sobre el nostre 
entorn més immediat, i que aquesta eina és indispensable per fer un Prat més just i igualitari.
Tot seguit, s’ha procedit a la votació. Tothom ha pogut votar, inclosa la ciutadania que no era ni militant ni simpatitzant d’ERC, sem-
pre i quan signés un document d’adhesió ideològica amb els principis republicans, d’esquerres i democràtics del partit. Després del 
recompte, en Jordi Ibern ha estat escollit candidat a l’alcadia d’ERC al Prat de Llobregat amb el suport majoritari dels assistents.

Candidats a l’alcaldia dels municipis del Baix llobregat 

Agnés Russiñol, 
acompanyada per Jordi 
Ibern, visita l’IFP Illa dels 
Banyols
El divendres 4 d’abril, la diputada d’ERC al 
Parlament de Catalunya Agnès Russiñol 
va visitar el centre de Formació Professio-
nal Illa de Banyols acompanyada de Jordi 
Ibern, cap de llista d’ERC a l’Ajuntament del 
Prat, Joan Camps, Núria Pi i representats 
del Departament d’Ensenyament. Durant 
més de dues hores van estar acompanyats 
de l’equip directiu i van visitar els diferents 
espais on s’imparteixen els cicles d’FP de 
grau inicial, mitjà i superior de les especia-
litats eficiència energètica, aeromecànica, 
aviònica, automatització i robòtica indus-
trial, instal·lacions i electrònica.  

ERC continua insistint en l’aturada de tots els 
trens de la R2 de Sant Vicenç de Calders al Prat
ERC ha presentat una esmena a una moció sobre infraestructures metropolita-
nes en la que demana garantir que els trens de la línia de rodalies provinents de 
St. Vicenç de Calders (R2) s’aturin a l’estació del Prat.
Només 8 dels 70 trens que circulen al llarg del dia en aquesta línia tenen pa-
rada a l’estació del Prat. Els combois que hi tenen parada coincideixen amb els 
7 primers del matí  i un a darrera hora de la nit, tots sempre només en sentit 
Barcelona.
ERC ha intentat des de fa temps en diferents iniciatives parlamentàries, tant al 
Congres de Diputats en el seu moment i com després al Parlament de Catalun-
ya, que tots els combois de rodalies de St. Vicenç de Calders s’aturin al Prat. En 
paraules del candidat d’ERC a la l’Alcaldia del Prat, Jordi Ibern, “l’estació del Prat 
està considerada un punt estratègic de comunicació intermodal, el que fa difí-
cil d’entendre que alguns combois de rodalies hores d’ara encara no hi tinguin 
aturada. A més a més, facilitaria la vida dels i de les treballadores, dels i de les 
estudiants i altres col·lectius que cada matí han de moure’s fora del Prat,  En 
definitiva, una millora per a tota la ciutadania pratenca “. 
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Imatge de l’Assemblea del passat 21 de març
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