
Presentem una moció per dotar de 
drets a totes les persones que viuen 
al Prat, afavorint l'empadronament

Portaveu

Fa anys que estem patint un retrocés 

immens en drets i llibertats individuals. 

Ens volen fer creure que els 

independentistes patim una patologia greu i 

que hem de tornar al bon camí, però 

mentrestant si no ho fem, empresonen o 

obliguen a l'exili als nostres líders polítics, 

membres d'un govern escollit a les urnes i 

apliquen una dosis extra de repressió a tot el 

país i, de retruc, a tota la ciutadania. Sigui 

independentista o no ho sigui.

S'ha de fer política! Política amb diàleg, amb 

consensos i amb respecte, encara que 

sembli complicat. Hem de pensar en les 

persones i, en la situació actual de la 

pandèmia de la COVID-19 que patim, encara 

més.

La crisi sanitària també ens ha mostrat la cara 

més partidista d'algunes formacions que, a 

hores d'ara, només tenen al cap treure un rèdit 

polític i sortir en bona posició quan comenci la 

cursa electoral que, previsiblement, tindrem 

aquesta tardor.

Nosaltres volem pensar només en les persones, 

en estar al vostre costat. I també fem una crida 

a la col·laboració i autoresponsabilitat de tota la 

ciutadania. Només així podrem afrontar amb 

garanties la situació actual que estem patint. 

Persistirem, i si tothom ens arremanguem a 

favor dels drets, de les llibertats i de la salut 

de les persones, guanyarem!

Gaudiu l'estiu excepcional del 2020!

El portaveu d’Esquerra Repu-
blicana a l ’Ajuntament del 
Prat, Jordi Ibern, ha remarcat 
que “empadronar a una perso-
na no té caràcter de registre 
jurídic ni dona cap facultat de 
propietat o possessió de l ’ha-
bitatge on demana ser empa-
dronat. La funció de l ’adminis-
tració pública no ha de ser, en 
aquest cas, la de fiscalitzar qui 
pot rebre drets o no. De tots és 
sabut que tenim veïns i veïnes 
que viuen en habitacions 
l logades, però que els seus 
l logaters no els permeten que 
se’ls empadroni a l ’adreça 
d’aquell habitatge o, pitjor 
encara, que fan negoci econò-
mic per facil itar aquest empa-
dronament.”

REDACCIÓ

Jordi
Ibern

Persistirem i guanyarem!

L’equip de govern de l’Ajuntament del 
Prat, format per El Prat En Comú i PSC, 
ha votat en contra d’aquesta moció.

Al darrer ple municipal del Prat de 
Llobregat, celebrat aquest dimecres 
8 de juliol, el grup municipal d’ERC 
ha presentat una moció per dotar del 
dret a l'empadronament de persones 
sense llar o domicili fix o que viuen 
en habitatges o locals sense contrac-
te de lloguer o propietat. 

L’objectiu de la moció es fonamenta en 
dotar de drets a totes les persones que 
viuen al nostre municipi, sigui quina sigui 
la seva situació legal i, especialment, 
protegir les persones més vulnerables de 
la ciutat. La moció fa referència a totes 
les persones sense llar, sense domicili 
fixe, persones rellogades sense contrac-
te, i d’altres situacions. 

Portaveu Grup Municipal 
ERC Ajuntament El Prat
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LLIBERTAT 
PRESOS POLÍTICS 
CATALANS ARA
Ajuda’ns a difondre la petició d’alliberament. Signa el mani-
fest a freejunqueras.org



Jovent El Prat

Administracions

Breus
veiem necessari l'existència de punts 
liles a tots els actes populars així com 
a les festes que es realitzen al 
municipi, i no només a Festa Major i 
Carnestoltes. La violència està 
present sempre i no només en uns 
actes determinats. En definitiva, 
encara en queda camí per recórrer, 
però la lluita no s’ha d’aturar. Hem de 
lluitar pels nostres drets i per la 
llibertat sexual fins assolir la societat 
justa que anhelem.

Salut i llibertat!

Preguntem per la futura 
autovia Port-Aeroport

Secretari de LGTBI i 
Equitat del Jovent 
Republicà

REDACCIÓ

El grup municipal d’ERC del Prat de 
Llobregat ha presentat per escrit a 
l’Ajuntament del Prat una sèrie de 
preguntes i sol·licituds referents a la 
urbanització de la segona fase de l’ARE 
Sud. Aquest sector, situat al sud del 
municipi del Prat de Llobregat, 
transcorre des del barri de la 
Barceloneta fins la rotonda de la Nissan. 
En aquesta zona encara no s’ha 

ERC ha formulat una pregunta per escrit al 
Ministre de Foment sobre el tram pendent 
d’executar de l’autovia que enllaça el Port de 
Barcelona amb l’Aeroport del Prat.
 
Una infraestructura que podria significar el 
trinxament dels terrenys agrícoles situats al 
sud del nucli urbà, i que formen part del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. ERC del Prat vol 
saber si aquest vial continua previst en el Pla 
Director de l’Aeroport del Prat 2017-2026.

Demanem un nou estudi d’impacte ambiental 
per a la urbanització de l’ARE Sud 

Fran
Donaire

Lluitem per fer-nos lliures!

Vivim en una època on els drets de les dones 
o dels col·lectius LGTBIQ+ es troben en greu 
perill a causa de l'auge dels grups d’extrema 
dreta. Dia rere dia veiem com ataquen els seus 
drets allà on poden, fins i tot legitimant no ja 
només les desigualtats existents, sinó la 
violència contra aquests col·lectius, fent 
perillar inclús la seva vida. En aquest sentit, 
des del Jovent Republicà creiem que és 
indispensable realitzar formacions de 
sensibilització tant en escoles i instituts com 
en Casals de gent gran. També reclamem que 
es realitzin seguiments dels casos de violència 
de gènere, siguin visibles o invisibilitzats, així 
com els casos de bifòbia, homofòbia, 
transfòbia. Violència que, desgraciadament, ha 
anat en augment en els últims anys. Alhora, 

començat a urbanitzar ni a construir i 
recordem que el grup d’ERC ja es va 
posicionar en contra d’aquesta 
urbanització durant el mandat 
2007-2011.
 
ERC del Prat sol·licita que es faci un nou 
estudi d’impacte mediambiental per 
disposar-ne d’un que avalui les 
circumstàncies actuals d’aquesta zona i 

que compleixi els requeriments que 
marquen la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic 
del Parlament de Catalunya, la 21/2013 de 9 
de desembre de Evaluación Ambiental 
d’àmbit estatal, i la Directiva europea 
2014/52/UE. Considerem que l’estudi 
d’impacte ambiental que es va utilitzar com 
a referència es va elaborar entre 2009 i 2011 
i està desfasat i no contempla els valors que 
el conjunt de la zona te actualment. 

D’altra banda, amb el nou planejament del 
Prat Nord i la seva aprovació inicial, amb 
els vots de l’equip de govern, ens hem de 
preguntar si cal destruir una zona agrícola 
com l’afectada per la construcció d’uns 
1260 habitatges dels que es preveu que 
només el 45% siguin de protecció oficial. 
Encara queden zones de la primera fase 
de l’ARE SUD per acabar de construir i 
urbanitzar. Tanta demanda tenim 
d’habitatge de 80 m2 a un preu suposat 
de 230000€? O la nostra joventut 
necessita preus realment assequibles per 
no haver de marxar a viure fora del Prat?



Entrevista als treballadors i treballadores de 
Nissan i empreses auxiliars del Prat

Entrevista

REDACCIÓ

- Quin tipus de suport desitjaríeu que us 
pogués oferir l’Ajuntament?

Nos gustaría que nos diera su apoyo  
para que se nos escuche y que cuando el 
cierre se ejecute ( hablamos de cierre 
porque es lo único que hay encima la 
mesa) se comprometa a una serie de 
puntos que los trabajadores/as del Prat 
afectados por el cierre de Nissan 
marcaremos en una próxima asamblea.

- Com ajudaria la derogació de l'article 51 
de l'Estatut dels Treballadors i 
treballadores la vostra situació actual?

La derogación del artículo 51 sería la clave 
para echar para atrás el ERE y lo mismo le 
sería más factible a la empresa invertir que 
marchar. Para Nissan lo mismo llegamos 
tarde pero ayudaría a muchas otras 
personas a conservar su trabajo por eso 
luchamos por el artículo 51 no solo para 
Nissan si no para todo el mundo. No puede 
ser que una empresa reciba ayuda de las 
administraciones públicas se pueda ir de 
rositas sin ningún problema para ellos, 
sabemos que la reforma laboral y la 
derogación del artículo 51 es difícil pero 
poner un anexo donde diga que una 
empresa que recibe ayudas de las 
administraciones no pueda cerrar sería 
suficiente

Nissan no se cierra 

Las trabajadoras/es afectados por el 
cierre de Nissan

Parlem amb Sandra Márquez i Manuel 
Pérez, treballadores pratenques de 
Nissan, sobre la difícil situació que 
està vivint la plantilla d’aquesta 
empresa automobilística i l’anunci del 
tancament de la fàbrica de Barcelona 
per part de la companyia.

- Quina és la situació que esteu patint 
ara mateix?

Nuestra situación ahora mismo no ha 
cambiado desde el anuncio del cierre: la 
empresa sólo quiere negociar despidos y 
nosotros negociamos trabajo

- Quina solució proposeu i quines 
accions esteu fent des del col·lectiu del 
Prat?

La solución nos la tiene que dar la 
empresa y los representantes políticos. 
Nosotros trasladamos el problema y 
ellos son los que tienen la solución. 
Trasladamos a las autoridades 
competentes el problema que sería dejar 
sin trabajo a un colectivo tan grande 
para el pueblo

- Quins reptes de futur té la planta 
encara? Les plantes tenen activitat en 
aquests moments?

Las plantas están paradas desde el 4 
de mayo con una huelga indefinida. 
Hoy en día no le vemos futuro más 
alla del cierre porque la 
multinacional no ha querido invertir.  
Nissan miente: llevamos más de 10 
años congelando salarios, escalas 
salariales y flexibidad por unas 
promesas que nunca ha llegado a 
cumplir 

- Quantes treballadores i treballadors 
directes es comptabilitzen que sou 
veïns i veïnes del Prat? 

Entre directos e indirectos, más de mil 
personas

- Ara mateix, quina proposta teniu 
damunt la taula que acompanyi el 
tancament anunciat per Nissan?

Ahora mismo la empresa dice que si 
negociamos el ERE puede alargarlo 
hasta junio de 2021 pero en diciembre 
ejecutaría algunos despidos, 
quedándose con una plantilla más 
reducida hasta junio y eso no lo 
aceptamos. No negociamos si no se 
levanta el ERE



ARIADNA CASTILLO

Arriba el Pla Local
LGBTI, per fi!

Sol·licitem Adhesió 
Ajuntament a l'AMEP

Ja fa més de 4 anys que aprovàvem en Ple 
Municipal el punt "Avançar en l'elaboració 
d'un Pla Local LGBTI per al reconeixement 
de les diversitats sexuals i de gènere".

Dèiem avançar perquè ens van dir que ja 
s'estava treballant en el tema, però no ha 
estat fins aquest juliol del 2020 que hem 
rebut l'esborrany per poder estudiar-lo, 
debatre'l i, si cal, esmenar-lo abans no sigui 
aprovat pel ple municipal al setembre o 
l'octubre vinent.

Durant tota la història hem vist 
com la desigualtat de gènere ha 
estat present en tots els àmbits de 
la vida i que ha portat a la denigra-
ció de la dona dins del panorama 
laboral, polític, familiar i sexual. A 
través d'incansables lluites per 
part de les dones, hem pogut veure 
com totes les nostres avantpassa-
des han aconseguit cada vegada 
més drets i llibertats, però encara 
estem lluny del nostre objectiu: 
eliminar la desigualtat de gènere.
Per continuar amb aquesta lluita, 
avui inicio la meva tasca com a 
secretària de la dona d'Esquerra 
Republicana del Prat amb molta 
il·lusió. Ho entomo com un repte i 
amb l'objectiu d'oferir des de la 
meva visió com a dona, feminista 
i d'esquerres, tota l'ajuda possi-
ble per disminuir aquesta bretxa 
de gènere i amb ganes d'aportar 
la visió del 50% de la població, de 
ser capaços de mirar amb ulleres 
liles. La meva intenció com a 
secretaria de la dona és crear un 

Et presentem a ......Breus

Ariadna Castillo assumeix la
Secretaria de la Dona 

Hem demanat, per registre, que 
l'Ajuntament s'adhereixi, i així ho farà, a 
l'Associació de Municipis per l'Energia 
Pública (AMEP).

Creiem fermament amb la necessitat de 
municipalitzar la xarxa de distribució de 
l’energia elèctrica, la majoria actualment en 
mans de grans empreses que n’ostenten el 
monopoli.

lloc de trobada en el que qualsevol 
dona pugui aportar les seves idees i 
preocupacions; un espai on escol-
tem les inquietuds que ens envolten i 
compartim perspectives diferents.
En l'actualitat ens trobem encara 
amb grans obstacles com a socie-
tat. Són molts aspectes els que 
hem de seguir lluitant, com són la 
violència de gènere, el sostre de 
vidre o la desigualtat salarial. Per 
això, a Esquerra tenim molt 
present un dels nostres objectius, 
declarar el nostre municipi, El Prat 
de Llobregat, municipi feminista.
El meu propòsit en aquesta 
secretaria és fer arribar propos-
tes noves per tal que el nostre 
municipi sigui més igualitari i 
poder fer-ho amb l'ajuda de 
totes. Desfer-nos d'aquesta xacra 
és un deure de la societat en el 
que també han d'estar present 
les institucions, a partir de les 
que hem de fer front a tanta 
desigualtat.
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