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1. Urbanisme
El Prat de Llobregat afronta una renovació que afectarà de manera
substancial la nostra ciutat. El soterrat de les vies del tren, conjuntament
amb les obres de l’AVE, ha permès l’eliminació d’una de les barreres al
creixement de la ciutat.
•

Creixement respectuós amb l’entramat urbà. És el moment de plantejar el
creixement del nucli antic respectant-ne la fesomia actual, mantenint la
coherència en l’alçada dels edificis amb el seu entorn i respectant els carrers
existents, integrant-los en la trama urbana actual. Cal impulsar el soterrat de la
Gran Via com a model de creixement urbà.

•

Urbanisme coherent al Prat Nord. El pla urbanístic del Prat Nord planteja
gairebe doblar el tamany físic del Prat. Tal i com actualment és previst, la
creació d’un barri de grans blocs i petits gratacels al costat de l’actual nucli
urbà tan sols servirà per desequilibrar morfològicament la ciutat i convertir-la en
una ciutat dormitori del segle XXI. Volem desenvolupar un urbanisme harmònic
i coherent, pensant en la millora de la qualitat de vida dels habitants, ja que la
ciutat no necessita edificacions de catorze plantes al costat del nucli antic.

•

Reubicació dels sectors industrials. El Prat disposa a l’interior del seu nucli
urbà de diversos sectors industrials. Volem impulsar el seu trasllat progressiu
cap a l’exterior del nucli urbà específic, fent possible un model compacte de
ciutat. Tan sols en el cas de trasllat de l’activitat es permetrà la requalificació
dels terrenys per impedir, com ha succeït els darrers anys, que sigui més
rendible tancar les indústries per especular amb els terrenys que no pas
traslladar-les i garantir-ne la seva supervivència.

•

Habitatge de protecció oficial. El Prat necessita més habitatge de protecció
oficial. Cal impulsar des de l’Ajuntament la creació d’un pla per a crear-ne,
limitant el temps de lloguer a 10 anys. Un pla que permeti el model de comprarehabilitació-lloguer dels habitatges i crear una bossa de lloguer, permetent-ne
l’accés tot l’any.

•

Nous equipaments esportius i millores als actuals. Millorarem la gestió dels
equipaments esportius per eliminar l’actual congestió als actuals complexos
esportius. Volem impulsar la creació d’un nou complex esportiu a la zona sud
del municipi, i millorar les instal·lacions existents i els seus serveis.

•

Escoles bressol. Al Prat no s’han creat totes les places pactades amb la
Generalitat. Cal que impulsem la creació de noves places d’escola bressol,
creant un nou centre que augmenti les places disponibles en l’actualitat.

•

Aposta pel nostre gran teatre: L’Artesà. Impulsarem la renovació de l’Artesà.
Cal un nou projecte arquitectònic que respecti veritablement l'edifici i les seves
característiques originals, tot adaptant-lo als requeriments actuals amb el
màxim respecte que es mereix com a teatre històric, únic testimoni conservat
de l'activitat associativa de fa cent anys.

•

Replantejament de l’aparcament: places al carrer i pàrquings privats.
L’actual política de creació de pàrquings i la desaparició dels aparcaments
existents ha de ser modificada. Els aparcaments a construir han de
descongestionar les respectives zones d’influència. Volem apostar per un
sistema d’aparcament intel·ligent de nova tecnologia que optimitzi i augmenti el
nombre de places. Paralelament, és necessari començar la construcció amb
caràcter urgent dels nous aparcaments.

•

La bicicleta com a mitjà de transport urbà sostenible. Aprofitarem la
renovació de l’Avinguda Verge de Montserrat per crear una xarxa de carril bici
urbà coherent i segura. L’Avinguda esdevindrà la columna vertebral d’una
xarxa que unirà escoles, equipaments assistencials, zones industrials i
esportives entre si i amb els diversos carrils bici existents a les rodalies de la
ciutat. Paralelament, crearem aparcaments per bicicletes repartits
estratègicament pel municipi.

•

Ús de l’espai soterrat. Elaborarem un pla municipal per realitzar el soterrat
dels contenidors de recollida d'escombreries, per facilitar la recollida selectiva i
aconseguir l'objectiu del residu mínim.

•

Millor connectivitat. Millorarem el transport públic de la nostra ciutat
connectant-nos a la xarxa ferroviària de la Generalitat . També adaptarem el
recorregut del transport urbà existent per garantir el servei a tots els
equipaments del nostre municipi.

2. Medi Ambient
El Prat de Llobregat disposa amb el riu i el delta d’una zona de gran valor
ecològic. Malauradament, aquest entorn ha estat sotmès a grans agressions,
com la tala de pins per a la creació de la tercera pista o el soterrat de l’antiga
llera del riu. En l’actualitat, encara hi viu amenaçat amb actuacions com la
quarta pista de l’Aeroport.
•

Defensa del nostre medi natural. Potenciarem de manera seriosa la defensa
del nostre medi natural. Volem defensar com no s’ha fet fins ara el nostre
municipi de les greus agressions sofertes. Cal una defensa real del riu, del
delta, de les zones humides i de les pinedes que han resistit fins avui.

•

Rebuig total a la quarta pista de l’Aeroport. Ens oposem fermament a la
construcció d’una quarta pista, i aprofitarem tots els recursos disponibles per
defensar el territori.

•

Ampliació de les zones protegides. Promourem i fomentarem nous espais
protegits. Cal unir els diversos espais naturals mitjançant corredors verds per
garantir-ne la continuïtat.

•

Obrir el Prat cap al riu. Obrirem la nostra ciutat cap al riu, integrant-lo amb la
ciutat i permetent el seu ús per part de les persones. Impulsarem la creació del
parc fluvial, pel seu ús educatiu i cívic.

•

Turisme ecològic. Potenciarem externament i interna el turisme ecològic al
municipi per donar a conèixer els recursos naturals del Delta, incidint
especialment en els municipis veïns, realitzant campanyes informatives dels
espais naturals i potenciant les visites al delta de grups escolars.

•

Recuperar el riu Llobregat. Volem recuperar l´espai fluvial del Llobregat,
incidint en accions com ara la preservació dels aquífers, la depuració i
reutilització de les aigües -pel rec de jardins i l’agricultura-, la prevenció
d‘avingudes, el manteniment del cabal ecològic, la recuperació de la vegetació
de ribera i de les zones humides, la protecció zones ZEPA i la conservació de
rieres i torrents.

•

Desenvolupament agrícola. Cal una potenciació del Parc Agrari del Baix
Llobregat que garanteixi el manteniment de l’activitat agrícola, i una ferma
promoció dels productes locals, ajudant financerament a trobar productes nous
per l’activitat.

•

Reducció de la contaminació acústica i lumínica. Minimitzar la contaminació
acústica i lumínica, aplicant criteris d´estalvi energètic, orientació òptima dels
fanals i de la il·luminació urbana, sigui pública o privada.

•

Control de la qualitat de l’aire. Cal crear una xarxa de control actualitzada
amb dades diàries públiques, per garantir el compliment de les normatives de
filtrat, control d’empreses i zones de risc, vigilant especialment les emissions
de sulfur d’hidrogen i partícules en suspensió.

•

Ús de l’energia solar. Volem apostar decididament per l'ús de l'energia solar
en tots els equipaments i a totes les instal·lacions municipals de nova
construcció, i elaborar un pla per l'adaptació en les ja existents.

•

Bonificacions a la conducció sostenible. Establir bonificacions de l’impost
de circulació als vehicles que consumeixin, exclusivament o prioritària, les
energies renovables.

•

Potenciació de la recollida selectiva. Volem potenciar els descomptes als
usuaris de la deixalleria, tant la fixa com la mòbil, a la tributació.

3. Ciutadania
Ciutadania
Un dels eixos principals de la nostra política es basa en el benestar de la
ciutadania, que parteix de la universalitat del dret d’accés als serveis socials.
La nostra política passa per fomentar la igualtat d’oportunitats i evitar
l’exclusió social.
•

Acabar amb les barreres arquitectòniques. Garantir la lliure circulació del
ciutadans al carrer, eliminant barreres arquitectòniques i instal·lant obstacles
als passos de vianants per impedir que els vehicles particulars els obstaculitzin.

•

Assistència a les persones grans. Vivim més anys, però sovint la qualitat de
vida no és bona. Moltes persones grans tenen problemes de salut i necessiten
ajut per les AVD. El rol de la dona com a cuidadora ha canviat amb la seva
incorporació al món laboral, i les persones grans estan moltes hores soles a
casa. Per això dotarem el municipi de serveis de residències per a gent gran i
centres de dia especialitzats en malalties -com ara l’Alzheimer i altres
demències-, serveis de menjadors i de menjars a domicili, serveis
d’acompanyament, de neteja domiciliària, i fomentarem els serveis de
teleassistència.

•

Buscar la paritat dona-home. Creiem necessària la discriminació positiva dins
les institucions locals. En la mesura del possible, l'administració municipal ha
d'avançar en el camp de la paritat per tal d'assegurar una igualtat de poder
entre homes i dones, així com una major sensibilitat de les institucions locals
vers els problemes de gènere.

•

Facilitar el trànsit de persones amb característiques especials. Disposar
d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, per al
transport escolar i de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants,
malalts i gent gran.

•

Serveis a gent amb dependència. Crearem un servei de recollida
d’escombraries porta a porta per a casos de dependència.

•

Suport a les entitats. Creació del servei de suport a les entitats, incidint en el
seu suport jurídic i tècnic.

•

Més equipaments i de més fàcil accés. Impulsarem prous equipaments al
municipi -esportius, culturals, cívics, de serveis socials- per satisfer les
necessitats dels pratencs i pratenques, distribuint-los per la ciutat, facilitant-ne
l’accés i simplificant-ne els tràmits per abonar-s’hi.

•

Museus. Volem ampliar el marc cultural del nostre municipi amb la creació del
museu del còmic, que serveixi de referent a nivell municipal, comarcal i fins i tot
nacional.

•

Espais per a la gent gran als parcs. Creació d’espais específics per a la gent
gran als parcs de la ciutat. Delimitació dels espais per infants i ampliació del
nombre d’elements presents. Millora i adequació dels espais dedicats als
animals de companyia.

•

Més arbrat urbà. Transformació complerta de les places dures encara
existents en zones verdes, tot augmentant la superfície arbrada, arbustiva i
herbàcia als espais verds urbans.

•

Activitat esportiva per a tothom. Fomentar campanyes d’informació i
d’activitats de l’esport perquè aquest arribi als diferents estrats de població, tot
incentivant les activitats esportives com a element de prevenció de la salut, de
millora de la qualitat de vida i de cohesió social. Uns programes que fomentin
la màxima diversitat de pràctiques esportives, i que alhora permetin als
acompanyants dels participants la seva inclusió en d’altres activitats esportives
al mateix centre d’activitats.

•

Conciliació de la vida laboral amb la vida privada. Establirem polítiques que
afavoreixin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Per fer-ho
possible, cal revisar i adequar els horaris de funcionament dels equipaments i
serveis públics.

•

Més activitats extra escolars i de qualitat. Vetllar per la qualitat de l’oferta
d’activitats extra escolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic o esportiu per a
l’alumnat dels centres educatius en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes
de vacances.

•

Cossos de seguretat més coordinats. Volem fer possible que s’estreti la
col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les
juntes locals de seguretat, avaluant els programes de prevenció i coordinació
en matèria de seguretat.

•

Policia Local i ciutadania. Marcar línies que permetin optimitzar la màxima
proximitat del servei de la Policia Local amb els ciutadans, amb la finalitat de
facilitar un major coneixement des de la base de les principals problemàtiques
del municipi.

•

Vivendes. Establir mesures per detectar i evitar la concentració massiva de
persones en immobles, fet que pot generar problemes de convivència.

•

Més transport públic amb Barcelona i la comarca. Volem que es prioritzi la
perllongació de la Línia 1 del metro fins l'estació intermodal. I també cal facilitar
l'accés des del Prat fins l'estació de Bellvitge, tant a peu com amb bicicleta.

•

Més transport públic en dies festius. Reforçar els serveis extraordinaris de
transport públic que ens connecten a nivell intern, comarcal i amb Barcelona,
especialment en horari nocturn i en dies festius, pensant sobretot en les
necessitats de la gent jove.

•

Programes d’alfabetització. Pensem que cal promoure l’alfabetització digital
amb plans de formació específica, dirigits sobretot a la gent gran, a persones
immigrants, a gent que es troba a l’atur, col.lectius amb problemes de
marginació i a persones amb major dificultat per trobar feina.

•

Promoció de la llengua catalana. Potenciació de l’ús i coneixement del català
per a les persones nouvingudes i/o autòctones, per consolidar-ne el seu ús
social. Impuls al Prat de la campanya de les “parelles lingüístiques” que
desenvolupen amb èxit els Consorcis de Normalització Lingüística de tot
Catalunya. Entenem que aquestes interaccions entre ciutadans són, alhora, un
pilar bàsic per a la integració i l’intercanvi d’experiències entre les diferents
cultures.

4. Dinamització
Dinamització i Promoció econòmica
El nostre desenvolupament ha anat evolucionant de manera progressiva cap
a la terciarització econòmica, però un Prat fort no pot deixar de banda, a més
del fonamental sector de serveis, aquells que durant molt de temps han sigut
els seus motors: la indústria i l’agricultura i ramaderia. La dinamització
passa en molts casos per l’adaptació als nous temps i a les noves
tecnologies.
•

Tecnologia sense fils. Fomentar la implantació pública de sistemes de
tecnologies sense fils (sistema Wi-fi) i creació de més i millors punts d’accés
públic a Internet a espais com ara telecentres, biblioteques, oficines d’atenció
ciutadana o centres cívics, entre d’altres.

•

Adopció i promoció del programari lliure. L'administració municipal ha de

•

Programari lliure. Donar prioritat a l'ús de programari lliure en català a
l’Administració municipal. Migrar dels actuals programes privats (Windows,
Microsoft Office...) als seus equivalents lliures (GNU/Linux, OpenOffice.org...),
que no estan sotmesos al pagament i observació de llicències privatives.
Fomentar-ne l’ús entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals i
promoure cursos d'iniciació al programari lliure..

•

Facilitar i simplificar els tràmits i burocràcia a nivell local. Volem facilitar el
pagament de la tributació municipal. Establir subvencions per als col·lectius
més desfavorits i augmentar fins a 4 el fraccionament de l'IBI.

•

Millor gestió. Establir sistemes que vetllin per a una transparent, eficient i
eficaç gestió municipal, mitjançant mesures d’informació i control.

•

Turisme. Elaborar un projecte turístic per al municipi, vehiculat a partir dels
recursos naturals exitents al nostre entorn.

•

Comerç urbà fort. Volem portar a terme un pla per al desenvolupament del
comerç local. Desenvolupar-ne iniciatives d’atracció, com a mecanisme per
afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. I també promoure el consum
del producte de proximitat del municipi i la comarca.

•

Millor servei. Promoure activament el foment de l’ús de la llengua catalana en
el comerç urbà, tant en la retolació com en l’atenció al client, entenent que
l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.

•

Potenciació d’actes. Suport i potenciació de la Fira Avícola, cercant un nou
emplaçament que en faciliti la visita a partir de la millora del transport públic i
de l’aparcament dels visitants.

•

Agricultura i ramaderia. Vetllar per la supervivència de les petites
explotacions familiars de caràcter agrícola i ramader.

•

Millores per a les empreses. Incentivar i facilitar la incorporació de les
empreses a les noves tecnologies. Contribuir a la creació de referents
empresarials innovadors i dinamitzadors de l’economia local, impulsant la nova
indústria del coneixement.

5. Cultura
Cultura
Una ciutat que fomenti el coneixement és una ciutat rica, implicada,
cohesionada i amb autoestima, que recuperi els espais emblemàtics
vinculats a la memòria històrica com a base per plantejar un present i futur
il.lusionant per als seus integrants.
•

Ateneus de barri. Adaptació de la xarxa de centres cívics i creació de nous
espais de cultura popular i de difusió cultural, de manera que recuperin l'esperit
ateneístic, tot creant-hi biblioteques de barri i sales d'estudi, de manera que
esdevinguin veritables fòrums de trobada ciutadana.

•

Espais de la memòria. Recuperació dels espais emblemàtics vinculats a la
memòria històrica del Prat i reconstrucció d'alguns edificis notables
desapareguts, com ara Cal Tereseta o la Granja la Ricarda, que haurien
d’albergar el museu, dedicat a mostrar la relació entre el delta i els seus
habitants al llarg del temps.

•

Interpretació de la ciutat. Senyalització i edició d'itineraris per al descobriment
de la història de la ciutat, incorporant plafons explicatius amb imatges d'època, i
fets i esdeveniments socials. Mantenir la memòria del passat agrícola,
industrial, obrer i menestral de la ciutat inserida dins el nou teixit urbà
residencial i de serveis.

•

Ensenyaments artístics. Cal impulsar els ensenyaments artístics en tots els
seus àmbits diversos, tot ampliant les escoles municipals, en locals adequats a
les diferents activitats.

•

Cultura popular. Promoure el coneixement i l'aproximació entre les diferents
cultures que conviuen al Prat per a una millor cohesió social, tot incentivant les
manifestacions més arrelades a la ciutat. Promoció de cursos gratuïts de
formació en història i cultura del país.

•

Arts plàstiques. Facilitar l'accés a les sales d'exposicions dels artistes locals,
tot alternant-los amb exposicions forànies i continuant la col·laboració amb
l'ODA.

6. Joventut
El jovent és un pilar bàsic de la societat i cal motivar-lo i implicar-lo de ple en
el coneixement. Amb la millora de les seves perspectives de futur i dels
serveis que poden ser-los d’interès, podem garantir un Prat de futur.
•

Creació de la l’Oficina Local de l’Habitatge Jove. Impuls d’una línia
d’actuació adaptada a les necessitats del jovent pratenc per part de l’Oficina
Local de l’Habitatge. Atès que som els i les joves els principals perjudicats per
la vergonyosa situació de l’habitatge a la nostra vila, reclamem de l’Ajuntament
que l’Oficina Local de l’Habitatge disposi d’un servei d’informació i ajut
específicament orientat a les nostres necessitats, què haurà de ser
promocionat als Instituts i centres amb alta presència juvenil (p. ex. la
Biblioteca Antoni Martín) per tal de que els i les joves sapiguen de la seva
existència i dels ajuts que els hi pot prestar.

•

Joves i habitatge. Creació d'una oficina municipal d’habitatge totalment
pública. Qualsevol nou projecte urbanístic haurà de comptar amb un alt
percentatge de pisos de lloguer barat específicament destinats a gent jove, ja
siguin habitatges de protecció oficial o habitatges privats amb finançament
municipal.

•

Regidoria de Joventut. Àmbit que hauria de marcar-se com a tasca prioritària
combatre la precarietat laboral al Prat i habilitar les eines institucionals
necessàries per tal d'ajudar el jovent pratenc a emancipar-se.

•

Joves i llengua. Promoció de cursos gratuïts de formació de llengua catalana
per al jovent nouvingut. És necessari que els i les joves nouvingudes aprenguin
la llengua pròpia del país per a que estiguin en situació de total igualtat amb la
resta de la ciutadania.

•

Problemes de gènere. Promoció de la formació del jovent pratenc en els
problemes de gènere.

•

Suport a la dona jove. Realització d'estudis periòdics sobre la situació de la
dona jove al Prat, coordinats i realitzats per la Regidoria de la Dona. Només
coneixent la realitat de les dones joves del Prat podrem incidir-hi per a fer-la
més justa

•

Oficina d’atenció a la dona jove.Creació d’una oficina d’atenció a les dones
joves per a problemes de gènere, oficina que estaria dotada d'un telefon
d'atenció anònima i com a mínim d'una persona encarregada d'atendre de
manera ràpida i eficient els casos de violència contra les dones joves.

•

Consell Local de Joventut. Creació d’un Consell Local de Joventut,
encarregat de coordinar les diferents entitats juvenils de la vila i de promoure la
participació del jovent pratenc en la gestió dels afers que li afecten.

•

Joves i Participació. Promoció de processos participatius en la gestió de tots
aquells afers que afectin el jovent pratenc, com ara els referents a l'habitatge
de promoció pública, l'educació en el lleure, l'esport...

•

Formació medioambientals. Promoció
medioambientals del jovent pratenc

•

Joves emprenedors. Creació d'ajuts al jovent emprenedor per tal de facilitar
l'autoocupació del jovent pratenc i la seva autonomia respecte de les
fluctuacions del mercat laboral. En particular, creiem que l'Ajuntament del Prat
ha d'apostar pel cooperativisme, tot formant, assesorant i (si s'escau) ajudant
econòmicament els i les joves que es decideixin a organitzar les seves pròpies
cooperatives.

•

Lleure: el cas dels agrupaments escolta. Volem trobar una solució a la
crítica situació en què es troben els agrupaments escolta al Prat. Els edificis
públics emprats per a tasques de poca rellevança (com ara les Cases d'en
Puig) han de ser cedits als agrupaments escolta de la vila per a que puguin
desenvolupar amb normalitat la seva activitat.

•

Locals d’assaig. Abaratiment dels locals d’assaig, creant-ne de nous amb un
mínim de quinze bucs d’assaig d'un mínim de 20 m2 i un equpi adient. Les
cases d'en Puig o l'hotel d'entitats gaudeixen d'espais on es poden habilitar
aquests nous locals.

•

Casals de Joves. Creació d'un Casal de Joves al Prat, que suposi una
alternativa a La Capsa, actualment massa orientada a un determinat model de
negoci i a la gestió de concerts i similars. Volem un centre on el jovent del Prat
pugui organitzar reunions, impulsar xerrades i conferències sobre temes que
els afecten o els interessin, promoure clubs de rol, locals d’assaig o
associacions culturals juvenils.

•

Espais esportius. Obertura, durant tota la setmana, dels camps de futbol,
pistes de futbol sala i de bàsquet de les escoles, amb la presència de
conserges i, si s'escau, d'un policia de proximitat.

•

Estudis. Obertura a les tardes dels dies laborals de les aules d'estudi durant
tot el curs escolar.

•

Esdeveniments musicals. Celebració d'un festival anual de grups locals.
Promourem un festival que aplegui grups pratencs i de municipis veïns amb

de

la

formació

en

temes

participació gratuïta, amb l'objectiu de donar suport als joves músics del Prat,
alhora que es potencia l'interès dels pratencs per aquests grups.

