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EL CÈNTRIC, EDIFICI SOSTENIBLE... DE DEBÓ?

S’acaben d’aprovar els pressupostos pel 2011. Uns pressu-
postos austers per afrontar, ara, la demanda que fa la crisi 
econòmica actual. No discutirem si era necessari malbaratar 
diners en publicitat del CÈNTRIC: banderoles, tríptics, la revista 
municipal El Prat, ni volem discutir si estan ben gastats els 24 
milions d’euros que ha costat l’edifi ci on una placa farà que 
ens recordi que l’alcalde Lluís Tejedor el va inaugurar. El que 
volem denunciar aquí és que un edifi ci públic amb tots els aven-
ços tècnics per la cultura, per la informació i per la comunicació 
no hagi respectat la  normativa  CTE que obliga els industrials a 
fer que les seves instal·lacions siguin sostenibles..

La ironia és que el “promotor” d’aquesta “magna obra” si-
gui un partit que es declara ecologista “de debò” i que és 
majoritari dins l’equip de govern municipal: IC-V. Se’ns dirà 
que el projecte estava aprovat abans que entrés en vigor la 
normativa, però senyors d’Iniciativa, saben que encara que 
un es faci anomenar ecologista i verd s’ha d’actuar com a 
tal? El Centre Fundació l’Esplai te tots els punts possibles 
per fer el seu edifi ci sostenible al 100%. Això és per conei-
xements o per voluntat? Ara ens diuen que la coberta del 
CÈNTRIC no pot assumir aquestes instal·lacions per manca 
de resistència de la coberta, segons fonts ofi cials.
Ens oferim per facilitar noms de tècnics locals perquè els 
ajudin a conèixer, si el seu problema és d’ignorància (cosa 
que dubtem) noves maneres de fer sostenible aquest equi-
pament sense malmetre la coberta de l’edifi ci. Diguin sin-
cerament que no ho han tingut en compte, que ja en tenen 
prou en veure un edifi ci gris i gran amb moltes fi nestres per 
deixar entrar la llum solar i amb la última tecnologia i tot 
molt ben dissenyat, però que ni ara ni mai han pensat en 
aquest aspecte. Iniciativa, ecologistes i verds, de debò?

Qui hagués dit que un govern que s’anomena ecologista i verd faria 
l’equipament municipal menys sostenible i més gris?

En Joan Camps, el teu candidat a l’alcaldia pel maig del 2011.

JORDI IBERN
Secretari d’Imatge i Comunicacions

Joan Camps, 

alcaldable pel 2011
El passat 5 de novembre, la secció local d’Esquerra del Prat 
va escollir per unanimitat el proper cap de llista a les elec-
cions municipals del maig del 2011. El nostre candidat serà, 
una vegada més, en Joan Camps, actual regidor i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament. En aquesta 
assemblea vam poder comptar amb la companyia de la 
portaveu del grup parlamentari d’Esquerra al Parlament de 
Catalunya, l’Anna Simó i diferents mitjans de comunicació 
comarcals i locals.
Durant aquests quatre anys dins el consistori, Esquerra ha 
estat una peça crítica, però constructiva, i que s’ha posicio-
nat clarament sense ambigüitats, al contrari del que acostu-
men a fer altres grups municipals. A les passades eleccions 
municipals Esquerra va quedar molt aprop de aconseguir el 
seu segon regidor i aquesta serà la fi ta dels propers comicis 
municipals del 2011. Volem “fer la parella” per poder treba-
llar de ben aprop i encara amb més constància amb la gent 
de la nostra ciutat.

Ja fa anys que penquem, però des d’ara donem el tret de 
sortida per començar el llarg camí per poder anar modifi cant 
els colors polítics del nostre Ajuntament. I per fer-ho, COMP-

TEM AMB TU, T’HI APUNTES?



Els anys republicans Activitat Municipal

L’aparició de la Lliga Catalana al Prat (I) Botifarrada 

al 12 d’octubre

Homenatge a Companys

Francesc Cambó i d’altres dirigents de 
la Lliga Regionalista van decidir reorga-
nitzar el partit, que havia participat, a 
través de Joan Ventosa i Calvell (fi nan-
ces), en el darrer govern de la monar-
quia.  Els resultats de les eleccions del 
12 d’abril de 1931 amb victòria d’Es-
querra Republicana de Catalunya i la fu-
gida d’Alfons XIII els obligà a canviar de 
tàctica. Ramon d’Abadal i Calderó oferí 
el suport a Francesc Macià en la lluita 
per l’autonomia catalana i acceptà el 
canvi de règim. La Lliga col·laborà en el 
plebiscit a favor de l’Estatut l’agost del 
1931. El febrer de 1933 canvià el seu 
nom pel de Lliga Catalana per  obrir el 
partit als confessionals republicans i 
ser l’alternativa oposada a l’ERC.
La declaració de principis de la Lliga 

Catalana del Prat apareix el mes de 
novembre de 1933 davant la immedia-
tesa de les eleccions legislatives i mu-
nicipals. Les primeres foren el 19 de 
novembre. La Lliga Catalana obtingué 
2 escons més que l’ERC que, parado-
xalment,  sumava més sufragis en el to-
tal de  les circumscripcions electorals  
de Catalunya. La CNT-FAI va preconitzà 
l’abstenció amb una activa campanya. 
Al Prat, l’ERC sumà 1.209 vots, la Lli-
ga 1.176, el Partit Radical de Lerroux 
148 i la Coalició d’Esquerres 94. Les 
locals estaven previstes pel 17 de de-
sembre, però foren ajornades a causa 
de la insurrecció armada de la FAI del 
8 de desembre que al Prat acabà amb 
morts i ferits pels intercanvis de trets  
(guàrdies civils i faistes) i sembrà anta-
gonismes i recels.
Aquella declaració era un full volant a 
dues cares imprès a Barcelona que dis-
sertava tot un programa de renovació 
política que tot bon ciutadà que s’inte-

ressi per la sort de Catalunya deu fer 
seu, sense reserves.  Per un cantó, la 
declaració alabava aquells grans patri-
cis que han omplert de glòria la nostra 
pàtria culminant amb la gran obra de 
reedifi cació realitzada per l’inoblidable 
Prat de la Riba. Per l’altre, l’al·legat cri-
ticava ferotgement el partit governant, 
amb una actuació inepte, ha infl igit un 
seriós atac a l’economia catalana, ha 
anarquitzat la nostra pagesia amb les 
seves campanyes dissolvents dels de-
magogs que tot ho prometien sabent 
per endavant que després no podrien 
donar-lis res; en l’ordre social no ha 
resolt cap problema; els obrers encara 
esperen la “fi nqueta” tantes vegades 
promesa pel cap de l’Esquerra, i  ara un 
nou dolç els hi brinda amb la qüestió del 
retir obrer... Una nova comèdia!

L’estratègia de Francesc Cambó arrastrà bona part dels confessionals republicans cap a la Lliga Catalana

En Lluís Pérez, acompanyat per en Joan Camps i 
en Pere Aragonès en un moment de la diada.

La gent d’Esquerra a  l’acte homenatge al Presi-
dent Lluís Companys

JOSEP CAMPS
Historiador

CORRECIONS ALS “ANYS 

REPUBLICANS” Nº68

Es va escriure a l’article:
“....el consistori designà amb els 
noms de Josep Monés Jané, Josep 
Dalmau Batlletó, ...”
Enlloc d’escriure a l’article:
“....el consistori designà amb els 
noms de Josep Monés Jané, Josep 
Dalmau Balletbó, ...”

El passat 12 d’octubre la secció lo-
cal d’Esquerra va celebrar la seva 
tradicional Botifarrada a la Hispa-
nitat a l’Artesà. L’oratge no ens va 
acompanyar, però vam reaccionar 
ràpidament i vam gaudir de la diada 
dins a la sala-menjador de l’Artesà. 
En Pere Aragonès, diputat al Parla-
ment de Catalunya ens va acompa-
nyar a la diada i en Joan Camps, 
regidor pratenc, va reivindicar “el 
promoure, en un dia com aquest, les 
cultures autòctones d’America i no la 
seva colonització que és un acte de-
plorable”.

Aquest octubre es va celebrar el 
70è Homenatge al President Lluís 
Companys, mort en defensa de la 
llibertat de Catalunya i de la justícia 
social. Una vegada més, el regidor i 
portaveu d’Esquerra al Prat, en Joan 
Camps, va tenir l’honor de fer, en 
aquest cas, lectura de la última car-
ta que el President màrtir va escriu-
re a la seva esposa. A l’acte es van 
afegir  diferents representants de 
partits polítics amb representació a 
l’Ajuntament a excepció del PP. Joan 
Camps va reivindicar “la revisió i la 
nul·litat de la sentència a Lluís Com-
panys al igual que la de les persones 
mortes pel franquisme”.



El Racó 

de les

Activitat Municipal

Participa !!!

Inauguració nova seu local

Esquerra surt a peu de carrer 

En l’acte de inauguració de la nova seu local d’ERC-El Prat, vam estar acom-
panyats per en Joan Ridao i l’Anna Simó.

Punt d’informació d’Esquerra als carrers del Prat

Finalment, el Reglament de funcionament del Consell 
Municipal de Joventut (CMJ) ha sigut aprovat per 24 
vots afi rmatius i l’abstenció del grup d’Esquerra Repu-
blicana del Prat. Una abstenció activa que té un doble 
fonament. En primer lloc Esquerra, com a partit republi-
cà, es mostra favorable a la creació d’espais de debat i 
participació política pel jovent i per qualsevol col·lectiu 
ciutadà. És per això que no podíem votar en contra.

Tanmateix, precisament pel nostre republicanisme, 
considerem que aquest espai, sense abandonar el seu 
caràcter consultiu, ha de ser un òrgan 100% transpa-
rent i democràtic, amb una capacitat real de situar te-
mes d’interès juvenil a l’agenda política municipal. I 
la veritat és que el reglament del CMJ presenta clares 
mancances pel que fa a la transparència, al control de-
mocràtic i a la capacitat d’incidència del jovent en les 
decisions polítiques de l’Ajuntament. Per això no hi po-
díem votar favorablement. 

Un exemple d’aquest dèfi cit el tenim en el fet que, amb 
el reglament aprovat per l’Ajuntament, CCOO i UGT se-
ran els únics sindicats representats al CMJ. Sobre te-
mes com aquest, les JERC vam presentar esmenes que 
van ser o bé rebutjades, o bé transaccionades sense 
el nostre consentiment i en una direcció diametralment 
oposada a l’esperit amb el que vam plantejar-les. Per 
exemple, el govern municipal va rebutjar una esmena 
de les JERC que hagués habilitat el Consell de Joventut 
a portar al Ple resolucions sense passar ni pels partits 
polítics ni per alcaldia, resolucions que els grups mu-
nicipals haguessin hagut de discutir i votar al Ple. Així, 
un òrgan que podria haver portat la veu del jovent a 
l’Ajuntament es limitarà, per contra, a portar la veu de 
l’Ajuntament al jovent. 

Les JERC i Esquerra del Prat vam ser els únics que vam 
defensar, a les passades eleccions municipals, la cre-
ació d’un Consell Municipal de Joventut. Col·laborarem 
amb la millor voluntat possible amb aquest nou Con-
sell, però mantindrem intacta la nostra voluntat de con-
vertir-lo en un òrgan al servei del jovent de la ciutat. 
I quan es tracta de les JERC, la voluntat sempre es 
tradueix en acció.

Ens hem traslladat a una nova seu local més cèntrica, al C/ 
Jaume Casanovas, 106-108 Baixos,  per poder afrontar les 
properes eleccions municipals en contacte directe amb la 
població. La inauguració va ser el dia 5 de novembre, aprofi -
tant l’assemblea d’elecció del cap de llista, en Joan Camps. 
Ens van acompanyar, en aquesta data, en Joan Ridao, Se-
cretari General d’Esquerra i diputat al Congrés dels Diputats 
de Madrid, i l’Anna Simó, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra al Parlament de Catalunya i diputada escollida 
pel Baix Llobregat. En aquest mateix acte, en Joan Ridao, 
va fer entregar de la insígnia d’Esquerra al company Josep 
Montero pels seus 27 anys de militància ininterrompuda.

La secció local d’Esquerra s’ha preparat per fer tot un seguit 
de sortides al carrer. Volem fer-vos arribar aquella informació 
que no us arriba via els mitjans de comunicació, us volem 
avançar, directament, de boca a boca, quin és el nostre po-
sicionament davant aquells temes, problemàtiques que es 
viuen, dia a dia, entre els ciutadans i ciutadanes del Prat. 
Volem ser la vostra eina directa per portar la vostra veu dins 
l’Ajuntament en forma de mocions o de preguntes.

SERGI MORALES
Membre de la Secció local de les JERC



Grup Municipal

ESQUERRA PROPOSA UNES TAXES 

FISCALS ADIENTS AL MOMENT ACTUAL

ESQUERRA EN DESACORD AMB LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES 

URBANÍSTIQUES PEL NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES PER PARCEL·LA 

ESQUERRA PORTA EL DELTA DEL LLOBREGAT AL CONVENI RAMSAR 

ESQUERRA I ELS SEUS MITJANS 

D’INFORMACIÓ A INTERNET 

En el ple de novembre, el regidor d’Esquerra 
va exigir explicacions a l’equip de govern 
pel fet d’haver augmentat en quasi un 
60% les tarifes del servei de teleassis-
tència i, al mateix temps, va recordar que 
Esquerra havia fet propostes concretes 
a aquest govern que, fi ns el moment, no 

les havien ni contemplat. Propostes com 
estendre les bonifi cacions a les famílies 
monoparentals en tots els àmbits tributa-
ris municipals, com el fraccionament de 
l’IBI en quatre pagaments com ja es fa en 
altres municipis i l’exempció de la taxa de 
tinença d’animals de companyia, especial-

ment gossos i gats, a les persones majors 
de 65 anys donat l’efecte teràpia que els 
fa la seva companyia.

Joan Camps votà en contra de la mo-
dificació perquè, a partir d’ara, això 
farà disminuir la qualitat de l’oferta 
d’habitatge del Prat, perquè aques-
ta modificació provoca un increment 
del preu per metre quadrat tant de 
venda com de lloguer dels nous ha-
bitatges que es construeixin i, l’altre 
motiu que va fer decidir a Esquerra 

a no donar el seu vot favorable, va 
ser que amb aquest text refós la 
cessió d’espai públic en funció de 
l’increment d’habitatge s’ha perdut. 
No voldríem mal pensar i veure al-
guna “trama” quan aquest planteja-
ment només s’ha fet a Barcelona, 
Badalona i a Santa Coloma de Gra-
manet.

El portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra, en Joan Camps, va pro-
posar l’adhesió del consistori a la 
sol•licitud per la inclusió del Delta 
del Llobregat a la convenció interna-
cional de zones humides, també co-
neguda com a Conveni Ramsar, mit-
jançant la moció presentada en el ple 

d’octubre i aprovada per unanimitat. 
Joan Camps ha explicat que “les mo-
cions insten a la Generalitat a realitzar 
els tràmits necessaris perquè l’Estat 
s’adhereixi a la convenció Ramsar i 
per augmentar el grau de protecció de 
les zones humides amb el PEIN neces-
sari”.

La secció local d’Esquerra, juntament, amb el Grup 
Municipal a l’Ajuntament, us vol mantenir informats el 
màxim i millor possible dia a dia. Per això, us informem 
de l’adreça de la nostra web, www.esquerra.cat/elprat, 
del bloc del nostre regidor, en Joan Camps, http://blocs.
esquerra.cat/joancamps, i convidar-vos a fer-nos arribar 
les vostres preocupacions, les vostres necessitats o, 
senzillament, els vostres comentaris al nostre correu 
electrònic elprat@esquerra.org.
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