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El Prat que t’imagines!

S’acosten unes eleccions municipals. 
Aquest proper 24 de maig del 2015 se-
rem tots i totes cridats a escollir els repre-
sentants a l’ajuntament del nostre poble.

Segons el que passi amb el procés de so-
birania, potser que no siguin les primeres 
en arribar, però de ben segur que seran 
molt importants.

En el nostre contacte amb entitats ci-
vils i socials de la vila, que hem mirat 
d’intensificar en els últims anys, hem 
pogut constatar la necessitat que la re-
lació entre Ajuntament i societat civil 
es guiï per nous paràmetres. Paràme-
tres més semblants als d’un diàleg que 
als d’un monòleg amb l’Ajuntament de 
protagonista i les entitats i la ciutadania 
d’espectadores, com massa sovint és el 
cas.

Volem obrir l’ajuntament a la ciutadania, 
estem apropant els càrrecs electes i els 
mitjans dels que disposem als veïns per 
rebre les seves propostes, queixes i ne-
cessitats de primera mà.

Treballem per construir des de dins 
l’ajuntament, El Prat que tu t’imagines. 
Per això, fins el mes de març seràs el pro-
tagonista de l’elaboració del nostre pro-
grama electoral amb el que construirem 
el poble que els nostres ciutadans desit-
gen i necessiten.

Apropa’t a ERC-El Prat i participa activa-
ment en la redacció del “teu programa 
electoral pel maig del 2015”
Nosaltres t’explicarem les nostres pro-
postes i junts farem els teus somnis rea-
litat perquè només escoltant la teva veu 
expressada lliurement, podrem construir 
el teu Prat, EL PRAT QUE T’IMAGINES!!

Contacta amb nosaltres!
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El 29.574 partici-

pa activament a la 

Grossa!

Enguany  ERC El Prat hem 
finalitzat amb un bon peu 
el 2014, el número 29.574 
ha estat premiat amb la de-
volució dels diners invertits. 
Tot un bon presagi de cara 
aquest 2015!

Podeu passar a cobrar la de-
volució els dilluns a partir 
del dia 12 de gener de 19h a 
20h al Casal Francesc Layret 
al C/Jaume Casanovas 106-
108 Baixos.

Autobusos: més i més lluny 

Tal i com vam explicar a l’anterior nú-
mero de la revista d’Esquerra El Prat les 
mancances del transport públic al Prat, 
en concret dels autobusos, són impor-
tants i diverses. És per això que en aques-
ta secció pretenem proposar un seguit 
de millores:

En primer lloc és necessari que els au-
tobusos llançadora arribin fins al cen-
tre de Barcelona, per això proposem 
l’allargament de la línia 65 i 165 seguint 
el mateix traçat que fan els autobusos 
N16 i N17.

En segon lloc també és necessària mi-
llorar-ne la freqüència i que hi hagi més 
busos 165 de manera més esglaonada 
treient vehicles d’aquelles línies amb 
menys afluència.  Així com també seria 
primordial el funcionament del bus 165 
en dies festius.

SEGUEIX-NOS A
www.esquerra.cat/elprat

www.facebook.com/esquerra.elprat

Comprovació on-line del premi
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Línia 165 d’autobús
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Anna Simó i Jordi Ibern visiten la Fira Avícola

El passat diumenge dia 14 de desembre el nostre alcaldable, Jordi Ibern, va 
visitar la Fira Avícola amb la presència d’Anna Simó, la vicepresidenta del Par-
lament de Catalunya. La jornada es va iniciar amb una visita al pavelló Avícola 
acompanyats de la presidenta de l’Associació de Criadors de Raça Prat, Valen-
tina Guisado, qui va reivindicar la necessitat de més suport i d’un relleu ge-
neracional que asseguri el futur de la raça autòctona. La Mostra d’Entitats va 
permetre reafirmar el contacte amb diverses associacions i entitats, element 
bàsic del teixit social pratenc, declaracions de Jordi Ibern: “La Fira és un gran 
moment per valorar i prendre consciència dels incentius que tenim com a mu-
nicipi, com el gall pota blava, els productes de proximitat i el teixit associatiu, a 
més a més de ser una bona oportunitat per dinamitzar el barri i el seu comerç”.

Ara és l’hora!
La jornada del passat 9 de novembre va ser un triomf democràtic per a tots 
els catalans, votessin el que votessin, i fins i tot per als que legítimament van 
preferir no votar. Una passa més, cívica i pacífica, en el procés constituent 
obert a Catalunya l’any 2012, dins el qual ERC ha treballat sense descans per 
fer-lo desembocar en el naixement d’una República catalana independent, 
democràtica, laica i social. Ara cal que aquest procés faci una nova passa cap a 
una nova fita: unes eleccions catalanes plantejades com a consulta definitiva 
sobre el futur de Catalunya.

Els partits impulsors del procés tenim diferents opinions sobre la millor mane-
ra d’encarar aquestes eleccions, i aquí la nostra proposta és clara: unitat de les 
forces independentistes entorn a un full de ruta compartit cap a la indepen-
dència, combinada amb diversitat de candidatures que representin diferents 
propostes en matèria de regeneració i de model de país. La fórmula que ha 
funcionat en casos com els de Kosovo, Lituània o Estònia, i que al nostre parer 
permet combinar els dos elements claus per assegurar el màxim suport intern 
i extern al procés: unitat i diversitat. 

Però més enllà del debat sa i necessari sobre la millor fórmula per encarar 
aquestes eleccions, el que sens dubte és urgent és que el president Mas les 
convoqui. L’absurda i injusta querella contra el propi president Mas, contra la 
vicepresidenta Ortega i contra la consellera Rigau, demostra que Madrid no 
està disposat a tolerar el més mínim avenç de la democràcia al nostre país. Per 
construir la República que necessitem, cal mantenir el pas ferm ara que arriba 
la recta final. Necessitem les urnes per guanyar la llibertat. 

Ara és l’hora!                                                                                                   Lluís Pérez Lozano

El Prat: Una ciutat amb 
gust de poble

El Prat de Llobregat és una petita 
ciutat amb pinzellades de poble 
gran. Un indret on es pot gaudir 
del bo i millor d’una ciutat, que 
malgrat tot, no ha perdut aquell 
esperit rural amb gust de carxofa 
i pota blava, que només un lloc 
com el Prat de Llobregat podria 
conservar. Part de l’èxit de la con-
servació de les arrels, li devem a 
les associacions veïnals, portaveus 
de classes mitjanes i símbol de 
la lluita obrera, que a més de fer 
sardinades, canalitza sentiments, 
problemes i emocions dels barris.

Malauradament, l’edat dels com-
ponents de les associacions és molt 
alta. La gent jove ha d’implicarse i 
participar de ple amb els seus ba-
rris i les seves associacions, perquè 
fent millors els nostres barris, fem 
una ciutat millor. Una ciutat amb i 
per les persones que són el primer 
actiu que té el Prat de Llobregat, 
per aquest motiu les associacions 
de veïns són un patrimoni de la 
societat que cal cuidar i mantenir, 
però que també hem de rejovenir 
per continuar sent un gran refe-
rent social.

Lluís López 
President de l’Associació de Veïns 
de La Granja
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Jordi Ibern, candidat a l’alcaldia, amb la diputada i vice-presidenta del 
    Parlament , Anna Simó
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