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INTRODUCCIÓ
Un compromís amb El Prat
En aquestes pàgines es detalla el programa electoral que EL PRAT EN COMÚ presenta
per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019. És el nostre compromís amb la
ciutadania del Prat.
El Prat en Comú és la candidatura que continua la tradició política d'ICV-EUiA a la
nostra ciutat alhora que l’enriqueix amb nous valors i aspiracions, que han de permetre
abordar els nous reptes, als quals la ciutat i la societat s'enfronta en aquesta època.
Seguim mantenint el mateix compromís amb l'ideari de llibertat, igualtat, justícia social i
equilibri mediambiental.
Els mandats anteriors municipals, en els quals ICV-EUiA ha tingut el pes majoritari del
govern municipal, han estat decisius per al Prat, en què s’ha experimentat grans
transformacions socials, econòmiques i territorials. El balanç d'aquests anys de gestió
democràtica de la ciutat és clarament positiu i ens sentim orgullosos i orgulloses del
treball realitzat. Aquesta transformació és fruit d'un esforç col·lectiu dels pratencs i
pratenques, del teixit associatiu i del treball polític honest i coherent que els homes i
dones d'ICV-EUiA han realitzat des de l’activisme social i des de l'Ajuntament.
A les primeres eleccions municipals ens vam presentar amb l’eslògan “ja ens coneixes”,
molts anys després, aquest eslògan manté totalment la seva vigència.
En aquests anys, antigues aspiracions col·lectives com la platja, les zones de reserva
natural, el metro, el soterrament de les vies, la recuperació del teatre L‘Artesà, la xarxa
d’aparcaments subterranis, entre d’altres, s'han convertit en realitats palpables.
Aquestes actuacions i d’altres ja històriques com la xarxa de col·lectors, els nous
equipaments cívics, culturals i esportius, la remodelació de Sant Cosme o l’empresa
pública d’aigua han canviat la fisonomia de la ciutat.
Ens identifiquem amb la campanya institucional que diu “El Prat és el meu lloc al món”,
perquè efectivament, és aquí on vivim i on volem realitzar-nos personalment i
col·lectivament. Tenim present que el futur de la gent del Prat és també el nostre,
sense oblidar mai d'on venim i sabent tot el que hem aconseguit fins ara, perquè aquí
vivim i aquí volem continuar vivint.
En aquest moment les preocupacions majoritàries de la ciutadania continuen centrant-se
en la necessitat d'aconseguir una vida digna, per això són necessaris, d’una banda,
serveis públics de qualitat, espais públics per compartir i serveis que permetin la igualtat
d’oportunitats. D’una altra banda, els ajuntaments i el conjunt de les administracions
públiques han de destinar recursos per incrementar les oportunitats per tenir una
ocupació de qualitat i les possibilitats d’accedir a un habitatge digne que permetin
desenvolupar els projectes vitals de les persones i de les famílies.
En aquest context, els temes relacionats amb l’educació, la formació, la cultura,
l'assessorament a emprenedors i la facilitat per a la ubicació de noves activitats
econòmiques i els relacionats amb actuacions d’habitatge assequible són prioritaris en el
programa d'actuació municipal en els pròxims anys.
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El Prat és un mosaic únic, disposa d'un territori amb diversitat i varietat d'usos. Es troba
enmig d'un àrea on conviuen zones de reserva natural, usos industrials, activitats rurals i
grans infraestructures de comunicació. Tot això al voltant d'una ciutat que encara vol
conservar l'ànima d'un poble, sense renunciar a projectar-se com una col·lectivitat
moderna i amb serveis avançats.
En efecte, volem que el Prat sigui una ciutat avançada, dinàmica, amb infraestructures
de comunicació; connectada amb el seu entorn metropolità, però també una ciutat on
puguem passejar i relacionar-nos-hi. Una ciutat on la gent jove tingui oportunitats
d'ocupació i habitatge; una ciutat que millori pensant en les persones, sense
discriminacions, on tothom tingui els mateixos drets i els mateixos deures.
Els valors de progrés que defensem són la igualtat, l'educació, la salut, la cultura,
l'ocupació, la protecció del medi ambient, la justícia social, la solidaritat amb els més
febles, l'atenció a la gent gran, el civisme i la convivència. I defensem sempre el diàleg
com a forma d'entesa entre les persones.
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1. UNA CIUTAT COHESIONADA I IGUALITITÀRIA
1.1 TREBALLEM PER A LA COHESIÓ SOCIAL
L'evolució del model de desenvolupament econòmic neoliberal de les últimes dècades,
amb la inevitable successió de recessions i crisis, ha provocat una dualitat de la societat,
en la qual són més habituals les situacions d'atur, precarietat i exclusió social. No es
tracta de situacions conjunturals, sinó que són situacions que es van perpetuant i
estenent en capes més àmplies del teixit social.
Els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, reben amb major
intensitat les conseqüències socials d'aquest procés d'exclusió que afecta a capes cada
vegada majors de la societat i, especialment, a les classes populars, per això, és prioritari
destinar recursos per a combatre aquesta problemàtica.
Aquest increment de les necessitats socials es produeix en un període de profundes
transformacions del mercat de treball i marcat per les retallades de les prestacions
públiques. D'altra banda, el desplegament de les lleis de serveis socials i l'aplicació de la
Llei de la Dependència han generat un nou marc de prestació dels serveis socials.
En definitiva, s'ha produït una extensió del dret a rebre assistència social per a
determinats col·lectius, especialment els lligats a situacions de dependència, alhora que
les necessitats derivades dels processos d'exclusió, precarització i pobresa han
incrementat la demanda d'ajudes socials.
Des de l'Ajuntament del Prat hem adaptat els serveis socials per a poder atendre
aquestes noves necessitats, això ha suposat un increment molt important dels recursos
que es destinen a l'assistència social primària. Des d'EL PRAT EN COMÚ volem
normalitzar l'accés als serveis d'atenció social per al conjunt de la ciutadania com un dret
universal més.
Els ajuntaments han de liderar les polítiques a favor de l'equitat i en contra de l'exclusió
social i la pobresa, unes polítiques que afavoreixin la integració en la diversitat, per
combatre tot tipus de segregació o exclusió.
L'Ajuntament del Prat està desenvolupant les accions contingudes en l’ Acord de Ciutat
per a la Inclusió i Cohesió Social, que compta amb l’adhesió de més de 70 entitats
socials i institucions, coordinant totes les actuacions i mesures per combatre els
problemes de pobresa, marginació i qualsevol dèficit social, individual o familiar.
Si l'objectiu general és aconseguir el benestar col·lectiu, la inclusió social supera l'àmbit
estrictament assistencial, per això sorgeixen noves necessitats que requereixen nous
programes adaptats al nou entorn social. En aquest sentit, hem posat en marxa accions
de caràcter preventiu en matèria d'habitatge, treball, formació i salut.
Seguint la mateixa lògica, també hem d'incrementar els programes de mediació social,
prevenció de l'absentisme escolar, formació ocupacional i inserció laboral, habitatge
tutelat, etc.
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En aquest nou context, moltes persones que habitualment no eren usuàries d'aquests
serveis, ara ho són: famílies en les quals un o dos dels seus membres han perdut el lloc
de treball, famílies monoparentals, formades en general per dones que mantenen els
seus fills, a més de la gent gran i dependents i altres col·lectius vulnerables.

1.2 SERVEIS SOCIALS BÀSICS
1.2.1 La cartera de Serveis Socials
Els últims anys s'han anat incrementant els recursos humans, tècnics i econòmics per
cobrir les diferents necessitats que es generen i s'ha completat la cartera de Serveis
Socials que recull tots els serveis i les ajudes que es presten des de l'administració
pública i que inclou des de les necessitats més bàsiques a d’altres més específiques.
Cal difondre el contingut d’aquesta cartera de serveis entre tota la ciutadania, donat
l’abast d’aquests serveis i el nombre de persones i col·lectius que poden ser usuaris
potencials.
En aquest sentit, seguirem ampliant i potenciant serveis per atendre les necessitats de les
persones més vulnerables:
•

Servei de menjador destinat a persones majors de 65 anys que viuen soles i que
es troben en situació econòmica precària.

•

Àpats a domicili: servei per a persones majors o amb mobilitat reduïda, o amb
dificultats per fer determinades tasques de forma autònoma.

•

Increment i diversificació dels serveis d’atenció domiciliària per a les activitats
bàsiques de la vida diària (higiene personal, fer la compra, acompanyar a visites
mèdiques, cuinar, etc.) per millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones
dependents al seu domicili i del seu entorn familiar, evitant o retardant l’ internament
en centres residencials.

•

Extensió del servei de teleassistència que permet contactar, de manera
immediata, persones en situació de risc per edat, salut o dependència amb un
centre d’atenció.

•

Ampliació de les places del Servei Prelaboral que té per objectiu la inserció laboral
de les persones amb trastorns mentals, i crearem, d’acord amb la Generalitat, un
“Club Social” adreçat a aquest mateix col·lectiu per afavorir la inserció social i la
creació de vincles relacionals en el lleure.

1.2.2 Atenció social als col·lectius amb més risc d’exclusió
Promourem els serveis i programes preventius que tinguin com a objectiu la inclusió de
les persones que estan patint situacions de dificultat social i econòmica.
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Incrementarem el suport a les entitats del tercer sector i associacions de voluntariat
social que treballen per a la inclusió social en el municipi, generant aliances i sumant
esforços en l'atenció als col·lectius més vulnerables.
En concret, proposem per al proper mandat:
•

Prioritzar els projectes i les actuacions de protecció a la infància i adolescència, un
dels col·lectius que més pateix els efectes de la crisi. Elaborarem el Pla Local d’
infància i adolescència, amb una perspectiva transversal i amb especial atenció a la
infància en situació de vulnerabilitat.

•

Reforçar i ampliar les beques menjador i els ajuts socioeducatius per a les
activitats que es desenvolupen als centres educatius, així com per a les activitats de
lleure i esportives.

•

Apostar pels serveis d’atenció a la infància més desprotegida i posar en marxa el nou
model de Centre Obert, com un espai educatiu i integrador.

•

Acordar amb la Generalitat la posada en funcionament d’un servei educatiu i
terapèutic integrat (AIS) per a l’alumnat amb trastorns mentals greus.

•

Potenciar els serveis d'acompanyament i atenció als adolescents i joves que
estan en situació de vulnerabilitat per a afavorir la inserció social, formativa i laboral.

•

Incrementar els projectes socials comunitaris dirigits a col·lectius amb risc com a
aturats de llarga durada o persones sense ingressos: tallers ocupacionals, horts
socials, grups d'ajuda mútua i d’altres.

•

Posar en funcionament la Botiga Solidària, com a nou model del banc d'aliments
local- Punt Solidari.

•

Servei d'Atenció a famílies obert a tota la ciutadania: per a treballar la parentalitat
positiva, les dificultats de conducta i les relacions paternofilial.

1.2.3 Uns Serveis Socials més eficients i a prop de les persones
•
•

Consolidarem el nou model d’atenció social amb una visió comunitària i posant les
persones al centre de l’acció.
Crearem un Punt únic de gestió d’ajuts i tràmits socials que agrupi la gestió de
les diferents prestacions socials municipals.

1.3 SERVEIS PER A LA GENT GRAN
Com passa en les societats desenvolupades, el col·lectiu de persones que de manera
genèrica es denomina gent gran és cada vegada més nombrós en el nostre municipi.
També es caracteritza per ser més divers, amb necessitats vitals i socials diferents.
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Seguirem desplegant el Pla Local de la Gent Gran, posant en funcionament projectes i
serveis adreçats a aquest sector de població.
1.3.1 Serveis per a diferents necessitats de la gent gran
Els serveis domiciliaris destinats a la gent gran pretenen fomentar i estimular l'autonomia
personal i funcional per a afavorir la residència en el domicili habitual, durant el major
temps possible.
Potenciarem també el programa d'activitats lúdiques per a la gent gran, per a
incrementar la implicació, la integració i l'intercanvi generacional.
Per completar l'oferta d'equipaments cívics i socials per a la gent gran, proposem la
remodelació integral del Centre Cívic Jardins de la Pau. L’evolució d’aquest equipament
i l’ús que se’n fa determina la necessitat d’elaborar no una mera ampliació, sinó una
reforma integral que permeti, entre d’altres actuacions, incrementar l’espai destinat a la
gent gran i ampliar i adequar l’actual sala d’actes com a espai destinat al ball.
També incrementarem els serveis per a la gent gran que facilitin l'autonomia personal o
familiar en la pròpia llar: ajudes per al condicionament i reparacions en habitatges,
bugaderia, menjars, perruqueria, podologia. Establint, quan sigui possible, convenis
amb entitats i professionals de la ciutat.
Elaborarem una Guia de recursos i un catàleg de tots els serveis i entitats existents al
Prat amb ofertes dirigides a les persones grans.
Així mateix seguirem potenciant i ampliant projectes específics – com el projecte
Antenes- per lluitar contra l’aïllament i la solitud que pateixen moltes persones grans que
viuen soles.
1.3.2 Nova residència
Les necessitats actuals i l'evolució de la població fan imprescindible la construcció d'una
nova residència per a la gent gran del Prat. L'Ajuntament va aprovar la cessió d'uns
terrenys al Prat Sud per a la ubicació d'una nova residència i Centre de dia.
Recentment s'ha signat amb la Generalitat el protocol de compromís de 140 places
públiques concertades i 30 de centre de dia. Aquest protocol és un compromís entre
administracions que fixa el finançament de la Generalitat per a aquest equipament
essencial per a la ciutat.
Crearem i posarem en funcionament aquesta nova residència assistida pública per a la
gent gran. Aquest nou equipament s'ha d'afegir a l'actual residència i centre de dia 11 de
Setembre, a la residència municipal del carrer Penedès i a la nova residència privada que
s'està construint al Prat Sud .
Estudiarem la viabilitat de noves pràctiques residencials com el cohabitatge o
habitatges assistits, com a alternativa als serveis purament residencials, en la línia de
les experiències innovadores que s'estan duent a terme en aquest tipus de serveis.
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1.4. SALUT PER A TOTHOM
Volem garantir el dret a la salut de la població com un dret universal, vetllar per una
assistència sanitària pública de qualitat i actuar en la promoció i protecció de la salut.
Els serveis públics sanitaris al Prat compleixen una funció essencial, hem de protegir i
garantir la prestació de serveis que realitza la xarxa de Centres d'Atenció Primària del
Prat, exigint la permanent millora de les instal·lacions, de l’organització i de la dotació de
professionals sanitaris.
Per fer un seguiment del sistema sanitari a nivell local posarem en marxa un Observatori
local dels Serveis sanitaris que, amb tots els agents implicats valori la qualitat de
prestació del servei, els recursos existents i actualitzi els principals indicadors de salut.
Hem donat suport i continuarem fent-ho, a les mobilitzacions en defensa de la sanitat
pública com a garantia del manteniment del nivell de prestacions i serveis sanitaris que
han de convertir-se en una prioritat per a tots els nivells de l'administració.
En aquest mandat desplegarem les accions, els recursos i serveis que es desprenen del
Pla Local de Salut. Alguns dels eixos estratègics de l'acció de municipal en matèria de
salut pública seran:
•

Potenciar la promoció de la salut, els bons hàbits i la prevenció, especialment en els
àmbits educatius, amb iniciatives de formació en la prevenció com l'Aula de Salut.

•

Garantir la qualitat de l'assistència primària als centres d'atenció primària de la ciutat,
a l'Hospital Universitari de Bellvitge i als centres sociosanitaris.

•

Impulsar la prescripció social, entesa com una eina de suport als professionals
sanitaris, que proporciona alternatives no sanitàries existents al Prat. Fomentar
activitats beneficioses per a la salut física o mental, com activitats fisicoesportives,
culturals, d'oci o socials.

•

Donar suport a les entitats que treballen per als malalts i familiars que pateixen
malalties cròniques.

•

Desplegar el document de l’Estratègia Local de Salut Mental Comunitària: La
complexitat de la realitat de la salut mental exigeix estructurar un model que l'abordi
des d'un enfocament comunitari en l'àmbit local, amb una visió de continuïtat
assistencial basada en el treball en xarxa de tots els recursos que intervenen en
aquestes situacions.

1.5 PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES
El Prat és un municipi en el qual històricament s'han posat en marxa moltes actuacions
en aquest àmbit, tant des de l'administració com des de les entitats i la societat civil.
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Volem continuar avançant cap a la plena inclusió social de les persones amb
discapacitats en tots els àmbits: cultura, educació, salut, esport, habitatge, treball, etc. Per
això proposem:
•

Afavorir la incorporació a la formació i al món laboral de les persones amb
discapacitat, en coordinació amb les federacions i entitats especialitzades.

•

Optimitzar l'actual oferta d'habitatges assistits, donant suport a les iniciatives que
promouen la independència de les persones amb discapacitats.

•

Impulsar el projecte Llar-respir de suport a les famílies que cuiden persones amb
discapacitat.

•

Completar i vetllar per l'actualització permanent del pla d'accessibilitat que pretén la
supressió de barreres arquitectòniques, i realitzar la planificació i seguiment
d'actuacions des de la Taula d’accessibilitat.

•

Donar suport al treball que realitza la Fundació Rubricatus com a instrument local per
a facilitar la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

PROGRAMA MUNICIPAL - EL PRAT EN COMÚ

10

2.- EDUCACIÓ, CULTURA I COMUNITAT
2.1 IMPLICACIÓ EN LA POLÍTICA EDUCATIVA I CULTURAL
Durant aquesta legislatura, les regidories d'Educació i de Cultura han treballat
conjuntament per posar en marxa una estratègia global de ciutat centrada en promoure
l’educació i la cultura como un eix fonamental de les polítiques públiques de l’Ajuntament.
Nosaltres sempre hem entès la cultura i l’educació com a elements que contribueixen, per
si sols, en la transformació i la cohesió social que garanteixen la igualtat d’oportunitats i
milloren la qualitat de vida de la ciutadania a través de l’èxit educatiu, personal i
comunitari.
L’objectiu és afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la
seva vida. Amb això, pretenem millorar l’èxit escolar i personal fomentant interessos
culturals diversos i facilitant les pràctiques culturals al municipi. Això s’ha aconseguit
generant contextos d’aprenentatge basats en el treball conjunt dels diferents agents
educatius i culturals del Prat.
El programa que recull tots aquests objectius és IntersECCions, que es porta a terme en
tots els centre educatius i culturals: escoles bressols, de primària, de secundaria, als
instituts de batxillerat, de cicles formatius, de formació professional, a l’Escola de
Persones Adultes, a l’Escola Oficial d’Idiomes, a la Biblioteca, als centres cívics, als
equipaments d’arts escèniques, etc.
IntersECCions ha suposat un salt enorme en la dotació de recursos per al
desenvolupament d'activitats en els centres educatius dins i fora de l’horari lectiu.
Les nostres propostes en els àmbits d'actuació d’aquest programa són:
• Ensenyaments artístics. Consolidació de l’Escola d’Arts en Viu i l’Escola d’Arts del
Prat com a nuclis de formació, aprenentatge i suport a la creació de totes les arts
escèniques (música, teatre, dansa i circ) les arts visuals i audiovisuals.
•

Anglès per a tothom. Implementació en tots els centres educatius de primària i
secundaria públics de la ciutat programes de reforç del coneixement de l'anglès a
través d'auxiliars nadius de conversa, dins de l'aula i en activitats extraescolars en
anglès.

•

Lectura. Impuls de diferents accions dirigides al foment de la comprensió lectora,
l’escriptura i la lectura.

•

Coneixement de la ciutat i cultura popular. Promoció del coneixement de la ciutat,
del seu patrimoni, de la seva història, de les tradicions i de la cultura popular.

•

Coneixement Científic, Tècnic i Digital. A partir del interessos del centres educatius i
cultura, impulsarem un projecte de ciutat per fomentar-ne el coneixement.

Mes enllà de la consolidació del programa IntersECCions, un dels reptes principals
d’aquesta legislatura és treballar per connectar aquestes propostes, i que ara passen
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majoritàriament en horari lectiu, amb noves accions en horari no lectiu, treballant
conjuntament amb els centres educatius i culturals, les famílies i les entitats del territori.
En els pròxims anys al Prat, l'educació i la cultura en tots els nivells, per a nosaltres, ha
de continuar sent un objectiu prioritari. Persones més formades, amb major nivell
educatiu, incrementen les possibilitats d'aconseguir millors objectius individuals i
col·lectius.
2.1.1 Projecte educatiu i cultural de ciutat
Plantegem una estratègia de política educativa coherent amb el model de ciutat que
volem. Continuarem actuant com a administració educativa, més enllà de les pròpies
competències, perquè les accions i els programes educatius desplegats en el territori
siguin efectius.
El nostre projecte educatiu i cultural de ciutat requereix la participació dels agents
implicats en l'educació en el municipi, de manera que el conjunt de la comunitat educativa
s’ha d’implicar en l'establiment dels objectius estratègics.
En aquest sentit, un objectiu de la nostra acció de govern a l'Ajuntament és que tots els
nens, nenes i joves del Prat puguin desenvolupar-se plenament en la xarxa del sistema
educatiu independentment de la seva situació familiar i econòmica. Per això, continuarem
reforçant el sistema de beques i ajudes que compensin les situacions de dificultat
econòmica que pateixen moltes famílies.
I ho farem amb una mirada inclusiva, reconeixent el valor de cadascun dels ciutadans i
ciutadanes, per tal de garantir la possibilitat de participació activa, a partir de l’atenció
individualitzada.
2.1.2.- Xarxa d’escoles bressol públiques
Hem fet una aposta per millorar l'etapa 0-3 anys, amb l’elaboració d’un projecte
educatiu marc, amb recursos i coneixement per donar qualitat a aquesta etapa, que
engloba totes les escoles bressols públiques de la ciutat i que ofereixen més de 600
places per a nens i nenes de la nostra ciutat.
També ofereixen nous serveis: Espai Familiar, Espai Nadó i Espai de joc, que
ampliarem a totes les escoles bressols municipals, i altres propostes com Música
amb nadons dins del projecte IntersECCions, que seguirem impulsant també en les
escoles bressols municipals.
En aquesta línia, crearem una Guia de ciutat de serveis i activitats per a infants de 0-3
anys i per a les seves famílies.
Continuarem i millorarem la tarifació social en les escoles bressols municipals per
garantir que els preus dels serveis educatius s'adaptin als ingressos familiars.
Des de l'administració municipal hem consolidat una xarxa pública de escoles bressols
i seguirem treballant perquè aquesta etapa educativa avanci cap a una etapa 0-6 anys,
etapa que considerem clau per un millor desenvolupament en el futur dels infants.
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2.1.3.- Formació de persones al llarg de la seva vida
Actualment, en el nostre municipi, es desenvolupen trimestralment un centenar de
cursos i tallers socioculturals dins de l'oferta formativa no reglada.
Volem actualitzar aquest projecte de ciutat amb l'objectiu de promoure la participació
social, l'educació no formal, la formació i la cultura i així millorar la qualitat de vida de les
persones.
Es tracta d'articular un projecte de formació popular que ha de tenir l'ambició de cobrir les
inquietuds formatives i culturals de la ciutadania de totes les edats. L'objectiu és posar en
funcionament la Universitat Popular del Prat, una institució cultural que promourà
espais educatius per a adults a partir de l'oferta formativa que actualment existeix en els
centres cívics però que inclourà noves propostes vinculades a la lectura, els moviments
socials, la diversitat cultural, l'accés a la tecnologia, etc.
Al Prat seguirem acompanyant i treballant amb l’Escola de persones adultes Terra
Baixa, que fa una tasca molt important amb diversos col·lectius que pateixen dèficits
formatius. És un recurs estratègic perquè ofereix una segona oportunitat als joves i adults
amb una oferta formativa àmplia i diversa.
També continuarem treballant amb el Centre de Normalització Lingüística que, més
enllà de la formació de llengua catalana, també realitza una important tasca de cohesió
social a través dels projectes de foment de l'ús de la llengua. Fomentarem el treball del
CNL en la xarxa local, de manera transversal, dels projectes d’acolliment lingüístic per a
les persones nouvingudes al Prat.

2.2 EDUCACIÓ DE QUALITAT
L'acció de govern d’El Prat en Comú des de l'Ajuntament té com a objectiu potenciar la
qualitat del sistema educatiu de la nostra ciutat.
Volem una xarxa d'escoles públiques que pugui beneficiar-se d'una àmplia oferta
educativa i de serveis. Per això, proposem treballar des de l'Ajuntament perquè es
puguin oferir serveis com:
•

Continuar ampliant i millorant l’oferta formativa de Formació Professional, ara des
del Consell de la FP del Prat, per aconseguir un nivell major i millor d’inserció
laboral i formativa de la ciutadania.

•

Posar en funcionament, amb el Departament d’Educació, una Escola de noves
oportunitats, per a garantir una formació professional adequada per als joves que
abandonen els estudis prematurament, afavorint la creació de programes que
combinin la formació i el treball alhora.

•

Reforçar els programes per a la millora de l'èxit escolar de l’alumnat que presenta
dificultats en el procés acadèmic; del programa d'Acompanyament i d'Orientació
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Professional i Acadèmica, així com els Projectes d’Aprenentatge i Servei,
Mentories Socials i Projectes Cooperatius.
•

Apostar per la pràctica esportiva a tots el centres educatius com a element
d’educació d’hàbits de vida saludable i de valors de solidaritat, convivència i
col·laboració.

•

Incrementar el sistema d’ajuts i beques per a les activitats de lleure, culturals,
esportives, extraescolars i d’estiu com un element d’igualtat d’oportunitats i equitat.

•

Elaborar amb la comunitat educativa un pla per una escolarització socialment
equilibrada i contra la segregació escolar.

•

Implantar a tota la ciutat el projecte de Camins Escolars que hem iniciat aquest curs,
de forma participada amb tota la comunitat a través de la prova pilot a la zona
Remolar.

•

Continuar impulsant la participació en l’àmbit educatiu, avançant cap al
desenvolupament del Consell d’Educació Municipal, que respongui a una visió
global d’educació a la ciutat, amb representants de membres de la comunitat
educativa i cultural perquè sigui un veritable òrgan de participació. En aquesta nova
línia les AMPA/AFA tenen un paper cabdal, ja que les famílies han de tenir una
participació prioritària.

2.2.1.- Millors equipaments escolars i oberts a la ciutadania
El Prat en Comú ha mantingut des de l'Ajuntament el compromís polític i pressupostari
per dotar els centres educatius de la ciutat d'unes instal·lacions de qualitat i fer-ne el
manteniment adequat. En el pròxim mandat les actuacions prioritàries seran:
•

Finalització del nou institut de Fondo d’en Peixo, que completarà i equilibrarà
l’oferta d’educació secundària per als propers anys.

•

Obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per la seva adaptació
com a Institut/Escola.
• Millores en els centres educatius per adaptar-los a les necessitats que
requereixin els projectes pedagògics i innovadors, com hem fet en aquesta
legislatura amb els patís d’infantil i primària.
• Utilització social dels centres educatius per donar rendibilitat social a les
instal·lacions, recolzant els projectes educatius dels Centres i millorant la relació
amb l'entorn del barri, així com la continuïtat dels Patis Oberts.
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2.3 CULTURA PER A TOTHOM
La cultura és un element de transformació social, és un procés que contribueix a la
generació d'una ciutadania amb major esperit crític i major capacitat de participar-hi,
entendre i ser un agent actiu en la societat.
Continuarem facilitant l'accés a la cultura, impulsant programes diversos, continuats i de
qualitat, generats des de l'administració i des del teixit associatiu.
Mantindrem la col·laboració i el suport al teixit associatiu cultural. Una part molt important
de les activitats culturals que es desenvolupen al nostre municipi són gràcies al treball i a
l’esforç de les entitats.

2.3.1 Equipaments culturals i cívics
A la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat s'ha afegit el Teatre L’Artesà que suposarà
un salt qualitatiu en l'àmbit de les arts escèniques i el Centre Cívic Palmira Domènech
que completa la xarxa de centres cívics de la ciutat.
L'extraordinària xarxa d'equipaments cívics i culturals que s'han creat en els últims anys al
Prat es completarà en el pròxim mandat amb les actuacions següents:
•

Remodelació integral i ampliació del Centre Cívic Jardins de la Pau, que suposarà
l'adequació i ampliació de les instal·lacions per donar resposta als nous requeriments i
a l'ús massiu d'aquest equipament de referència a la ciutat, en especial, en l’àmbit de
la dansa i el ball.

•

Ubicació en l'edifici de la Granja de la Ricarda del Museu del Prat
d'interpretació del territori.

•

Reforma del Teatre Modern, per a adequar-lo a les noves necessitats que exigeix en
integrar-se en el Sistema d'Arts en Viu, una vegada posat en marxa el Teatre L’Artesà.

i Centre

• Conveni amb la Generalitat, com a administració titular, per a la gestió de l'Equipament
Cívic Delta del barri de Sant Cosme, a més de demanar-li que dugui a terme la reforma
de les instal·lacions, amb la finalitat de convertir-lo en el veritable centre sociocultural
del barri.
2.3.2 Formació en arts escèniques
En els últims anys hem obert equipaments culturals molt importants i amb gran impacte a
la ciutat, com són L’Artesà, l'escola Municipal de Música, La Capsa i el Teatre. Tot això
s'ha completat per l'aposta de formació que suposa L’Escola d’Arts en Viu (EAV), un
veritable motor que agrupa la formació i ensenyament de totes les arts escèniques
(música, dansa, teatre, circ, etc.).
Tots els equipaments que treballen en l'àmbit de les arts escèniques (L’Artesà, Modern,
La Capsa, Cèntric i centres cívics) integraran el Sistema d’Arts en Viu que els connectarà
per donar coherència i complementarietat a les activitats.
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2.4 CIUTAT PER CONVIURE-HI
2.4.1 La convivència ciutadana
La ciutadania ha de reforçar els valors del respecte, la convivència i la solidaritat per fer
del Prat una ciutat més amable per a viure i conviure. Volem que la nostra ciutat sigui de
les persones i per a les persones, i per aconseguir-ho és necessària la implicació
ciutadana.
L'Ajuntament és l'administració que millor pot fomentar la cultura cívica, implicar les
persones en el dia a dia de la ciutat, i també lluitar contra les conductes incíviques. Per
això volem incidir de forma més directa en la promoció del civisme a partir de diferents
activitats, campanyes i accions. L'objectiu d’aquestes propostes és treballar iniciatives
per fomentar actituds i comportaments que permetin incorporar hàbits que potenciïn la
convivència, el sentiment de compromís i, en definitiva, un civisme responsable i actiu.
Proposem treballar els eixos estratègics següents:
•

Impulsar el Servei de Mediació Ciutadana i el Servei de Bon veïnatge i convivència.
La mediació és un recurs eficaç per a la resolució de conflictes de convivència veïnal
i en l'espai públic.

•

Desplegar agents cívics per a la convivència en tota la ciutat, per fer accions de
sensibilització sobre com utilitzar els espais públics, equipaments i serveis de la
ciutat, i per fomentar el civisme.

•

Potenciar la compensació de les sancions per infraccions de les ordenances
municipals mitjançant treballs o accions socials comunitàries.

•

Promocionar campanyes periòdiques de civisme. Per impulsar la millora en els
comportaments cívics de caràcter general, especialment en l'espai públic i uns altres
de caràcter específic, en funció dels indicadors detectats en l'observatori de
convivència ciutadana.

•

Fer actuacions per permetre millorar la convivència en l’espai públic de les persones
i el gossos. Cal mantenir una campanya permanent de conscienciació del que
suposa la cura d’animals en entorns urbans. Alhora, però, la ciutat ha d’oferir
determinats espais “lliures de corretja” que permetin el gaudi d’aquests animals.

2.4.2 Promoció de l’associacionisme
El nostre model de ciutat inclou el desenvolupament del capital social de la nostra
comunitat, mitjançant la promoció del teixit associatiu. Tenim el convenciment que el
treball des de l'associacionisme constitueix un dels pilars bàsics per a l'avanç de la
democràcia participativa. També considerem que el treball de les associacions té un
efecte multiplicador en la dinamització social i cultural del nostre municipi.
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A part del suport econòmic de l'activitat de les associacions i entitats a través de
convenis i subvencions, volem potenciar el Servei de Formació i Assessorament per
incloure tots els aspectes de la vida associativa: tècnics, legals, econòmics, de
dinamització, etc.

2.5 JOVENTUT
Nosaltres defensem que els i les joves són ciutadans i ciutadanes de ple dret, perquè en
aquesta etapa vital adquireixen i posen en pràctica els drets i deures, definint, poc a poc,
els seus itineraris vitals dins dels contextos en els quals visquin.
El context jove actual es caracteritza per una precarietat crònica en diferents àmbits i és
el que ha generat una major diversitat de trajectòries vitals. També és un col·lectiu que ha
tingut una major dificultat per accedir als recursos bàsics per emancipar-s’hi i poder
exercir el dret de ciutadania, com són els recursos socials, polítics, econòmics, culturals o
de participació.
Per això, les polítiques de joventut han de tenir en compte les característiques i els
requeriments específics del col·lectiu juvenil, s’ha d’ocupar de les necessitats reals i ha de
partir d’una visió integral d’aquesta etapa. L’objectiu principal és afavorir la construcció de
vides joves igualitàries, lliures i dignes. Per això proposem les mesures següents:
•

Continuarem defensant unes polítiques de joventut fortes i cohesionades, a través del
Pla Local de Joventut, on s’indiquen les accions, recursos i serveis prioritaris per als
propers anys, per fer possible l’emancipació i l’autonomia personal dels i de les joves
de la ciutat, afavorint la seva participació i implicació en la nostra comunitat, com a
individus de ple dret.

•

Ampliarem l’edat del col·lectiu jove, amb què es treballa en les polítiques de joventut,
dels 12 als 15 anys per identificar i abordar l’etapa adolescent, com un moment on
l’acompanyament és imprescindible.

•

Destaquem la consolidació del projecte de les Assessories Joves del Lloro, les quals
reforçarem i connectarem amb altres recursos de ciutat, per donar resposta a totes
les necessitats joves, tot tenint en compte els contextos i reptes futurs del Prat.

•

Apostem pel projecte d’intervenció socioeducativa amb joves en el Medi Obert, com
un treball imprescindible per aconseguir una societat cohesionada i amb igualtat
d’oportunitats per a tots els i les joves, partint de la pròpia realitat. A través dels
vincles entre professionals educadors/es de carrer i el jovent, s’ofereixen recursos
educatius, d'ocupació, d’oci i de participació.

•

Ampliarem el desplegament del projecte d’oci juvenil – Zona Jove, a més espais de la
ciutat, amb l’objectiu d’impulsar activitats amb la participació directa el propi col·lectiu
de joves dels barris i les entitats de la ciutat en l’execució i disseny.
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•

Al mateix temps, potenciarem el treball amb La Capsa] i l’Escola d’Arts en Viu per
promocionar i impulsar projectes musicals, audiovisuals, de dansa i teatre amb els i
les joves de la ciutat.

•

Potenciarem el treball amb el jovent dels instituts del Prat, a través de projectes
d’acompanyament i dinamització del col·lectiu d’estudiants, tant per a la realització
d’activitats pròpies, com de suport i orientació durant tota l’etapa educativa obligatòria
i postobligatòria.

•

En aquesta mateixa línia, incrementarem les Beques per als estudis de grau superior,
per ajudar als i les joves que es troben amb dificultats per cursar aquests estudis
superiors.

•

Continuarem desplegant i reforçant el programa de Referents d’Ocupació Juvenil amb
el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició
de les persones joves des del sistema educatiu fins al món laboral.
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3. ESPORTS I QUALITAT DE VIDA
El Prat en Comú continua apostant per potenciar i fomentar l'esport en totes les
facetes i per a totes les edats. Volem posar a l'abast de la ciutadania els mitjans
necessaris perquè la pràctica de l'esport, tant de competició com lúdic, continuïn sent una
realitat en el nostre municipi.
Volem que l'activitat física i la pràctica esportiva s'estengui per tots els col·lectius sense
discriminacions per raó d'edat, sexe, renda o diversitat funcional.
Els equipaments esportius del Prat són de referència, tant per la seva quantitat com per la
seva qualitat i diversitat. Durant molts anys hem treballat per dotar la ciutat d’equipaments
esportius que permetin la pràctica de totes les disciplines esportives. Aquest fet ens ha
permès que avui existeixi una extraordinària infraestructura esportiva pública, perquè
considerem que l’esport és una pràctica que millora la qualitat de vida de les persones i
és part de la seva formació integral.
També hem donat suport al funcionament de múltiples clubs esportius per canalitzar la
pràctica de l’esport organitzat i federat. També hem activat un sistema de pràctica de
l’esport escolar i s’ha dotat a l’entorn urbà de possibilitats de pràctica de l’esport com a
oci.
En aquesta etapa desplegarem les accions i recursos que es desprenen del Pla Local de
l'Activitat Física i l'Esport.

3.1 FOMENT I SUPORT A L’ASSOCIACIONISME ESPORTIU
Proposem afavorir les formes associatives de la pràctica esportiva des de la base, per
donar suport a la pràctica de l'esport reglat, federat i de competició.
Considerem que és important la formació d'entrenadors i monitors en tot allò relacionat
amb la pràctica esportiva, també la dels gestors dels clubs, entitats i associacions.
Així mateix, volem enfortir els mecanismes de gestió de les entitats amb assessorament i
recursos que en garanteixin la solidesa i la qualitat en les activitats.
Impulsarem el certificat de qualitat “Escola Esportiva El Prat”, amb l'objectiu d'integrar
la pràctica esportiva saludable, com un valor positiu. Aquest projecte es treballarà amb les
entitats esportives, les AFA dels centres educatius i els equipaments de l'Ajuntament
relacionats amb l'esport.
En la mateixa línia, potenciarem el programa “Caràcter Esportiu” per a fomentar els
valors com ara el respecte, la participació, l'esforç o el treball en equip, en tot el teixit
esportiu de la ciutat.

3.2 INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS
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Actualment hi ha quatre zones de centralitat esportiva de la ciutat: el CEM Estruch, el
CEM Sagnier, el CEM Julio Méndez i CEM Fondo d'en Peixo.
En els pròxims anys millorarem els equipaments d'aquestes zones de centralitat amb les
actuacions següents:
•

Continuar les millores en el CEM Sagnier: remodelació dels vestidors de la piscina i
ampliació de l'àrea de fitnes.

•

Remodelació integral del camp de futbol del Sagnier: instal·lació de nova graderia,
vestidors i serveis complementaris, el que suposarà en la pràctica, disposar d’un nou
camp modern i amb tots els serveis necessaris.

•

Remodelació de la zona exterior del CEM Estruch: remodelació de les zones
exteriors que inclourà una nova graderia per al camp de futbol. Es durà a terme un
estudi de possibilitats d’ubicació de noves instal·lacions, amb la transformació d'un
dels frontons de la pista poliesportiva, així com la ubicació d’altres instal·lacions
esportives de nova creació.

•

En el CEM Fondo d’en Peixo: ampliació de la zona de fitnes. També es durà a terme
una remodelació integral de l'actual pavelló Xavier Marcilla que es connectarà amb la
piscina, per a aprofitar serveis comuns, alhora que caldrà fer nous vestidors.

•

Planificar els equipaments esportius necessaris vinculats al creixement urbanístic
previst al Prat Nord.

3.3 ESPORTS PER A TOTHOM
3.3.1 Activitat física i esport en edat escolar
Continuar fomentant la pràctica esportiva escolar tant en horari lectiu com en les activitats
extraescolars.
Implementar accions, pràctiques esportives i models de competició que permetin educar
en valors.
S'incorporarà una revisió dels espais esportius en els centres educatius per millorar les
instal·lacions i ampliar les possibilitats d’ús, tant en horari lectiu com en horari
extraescolar.
Continuarem amb els programes d'ajuda econòmica per a activitats extraescolars i d'estiu
per a infants i joves.
3.3.2 Activitat física i esport com a instruments de cohesió social
Potenciarem programes que adaptin l'oferta a les demandes dels diversos col·lectius,
desenvolupant ofertes per a joves, gent gran, persones amb discapacitat o amb finalitat
terapèutica, com l'ampliació del Club Esport Jove.
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Fomentar la participació de les dones en els àmbits de l'activitat física i l'esport en
igualtat de condicions, superant els impediments per a aconseguir la igualtat de gènere i
donant suport específicament a la pràctica femenina de l'esport. Es continuaran introduint
mesures de diversitat afectiva i sexual en les línies de treball en les instal·lacions i
activitats esportives.
Garantirem l'accés a la pràctica esportiva de les persones més vulnerables
socialment, mitjançant programes de suport a les entitats que fomentin la integració social
de col·lectius amb dificultats especials.
Potenciarem la pràctica esportiva a l'aire lliure, a través de l'adequació d'espais als
equipaments públics o places de la ciutat, com són el Park-out, el Roller Bikepark, les
pistes poliesportives obertes o la millora del Skate park.
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4. UNA CIUTAT PER VIURE-HI. HABITATGE, URBANISME I
MOBILITAT
4.1 CONSOLIDAR EL NOSTRE MODEL DE CIUTAT
Un objectiu polític fonamental, abans d'ICV-EUiA i ara d’ EL PRAT EN COMÚ, és fer
possible que els pratencs i pratenques puguin desenvolupar plenament la seva vida a la
nostra ciutat.
Des de l’acció municipal hem anat desenvolupant un determinat model de ciutat que fa
del Prat allò que és ara. Un model que ens ha permès millorar la ciutat i la qualitat de
vida, tenir un creixement harmònic entre el nucli urbà i el seu entorn, i augmentar el
nostre sentiment d'orgull de viure-hi.
El model de ciutat que defensem aposta per l'equilibri entre els diversos barris, entre el
territori i la zona urbana; entre habitatges, comerços i zones d’activitat econòmica, amb
les dificultats i complexitats que pot comportar. Pretenem conjugar desenvolupament
econòmic, equilibri territorial i sostenibilitat ambiental.
Volem consolidar la qualitat urbana de la nostra ciutat, amb especial atenció a la
mobilitat interna i externa i a l'accessibilitat. La nostra ciutat ara disposa d’una
extraordinària dotació d’equipaments públics, uns espais naturals periurbans de
referència i unes zones d’activitat econòmica dinàmiques i consolidades.
Els propers anys abordarem un element important per consolidar aquest model, la
planificació de l’ampliació del nucli urbà cap al nord, un cop eliminada la barrera
històrica que havia suposat les vies del tren. S’abordarà en una primera fase de
planificació els espais que ocupaven les antigues factories de La Seda i La Paperera,
sense perdre de vista la voluntat que tot el que es projecti tingui en compte la superació
de la barrera de l’autovia de Castelldefels. Posteriorment, s’abordarà la planificació a
l’entorn dels terrenys que actualment ocupa el Carrefour.
També cal finalitzar el que podem definir com a límit sud del nucli urbà. Una vegada
desenvolupada la urbanització del Prat Sud, l’àmbit de planificació urbana que caldrà
impulsar en aquesta zona és el sector al davant del Parc Nou i de la Ronda del Sud.
El Prat no ha estat aliè a la creixent dificultat d’accés a un habitatge, que afecta a molts
municipis de l’entorn. Amb aquestes intervencions serà possible, entre d’altres, posar a
l’abast dels pratencs i pratenques més parc d’habitatges, element imprescindible per
poder desenvolupar un projecte de vida a la nostra ciutat. Aquestes actuacions
urbanístiques són una oportunitat històrica per fer efectiu un creixement harmònic,
racional i equilibrat de la ciutat.
•

A l’Eixample Sud, en aquests moments es construeix la primera zona d’actuació entre
els barris de La Granja i de la Barceloneta, al proper mandat s’avançarà en la segona
fase entre el barri de la Barceloneta i el nou accés del polígon pratenc. En primer lloc,
urbanitzant carrers i espais verds, per després construir nous habitatges.
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•

Zona Prat Sud: es preveu impulsar la reurbanització i construcció urbana de l’espai a
l’entorn de l’església de Sant Cosme, la façana nord de la Ronda del Sud, davant del
parc Nou.

•

Com ja hem comentat, la planificació del nou Eixample Nord serà el projecte de més
envergadura d'expansió de la ciutat de les pròximes dècades i ha de fer-se de
manera integrada i complementària a l'actual nucli urbà. La primera fase
desenvoluparà l’àrea que ocupaven les antigues instal·lacions de La Seda i la
Paperera. El desenvolupament del Prat nord és una oportunitat per completar la ciutat
amb un nou barri, alhora que el nucli antic recuperarà la centralitat geogràfica a la
ciutat.

4.2 HABITATGE
No hem d’amagar les enormes dificultats que suposa abordar l’habitatge des de l’òrbita
municipal. La manca d’habitatges assequibles i el continu increment del preus, tant
de compra com de lloguer, són problemes gravíssims que afecten i afectaran la majoria
de la societat ara i les generacions futures.
Davant d’un tema d’aquesta magnitud, ens trobem que no hi ha política d’Estat que
aboqui recursos i adeqüi el limitat marc legal; tampoc no hi ha política d’habitatge públic
de la Generalitat i, al final, són els ajuntaments les úniques administracions compromeses
amb les capacitats, competències i recursos de què disposen.
Això implica que les actuacions municipals tinguin sempre un abast limitat, més enllà de
projectes puntuals de major o menor dimensió i d’actuacions en situacions de
emergències habitacionals. Òbviament, cal un marc general legal, competencial i amb
recursos adients per abordar amb visió de llarg termini un problema d’aquestes
característiques.
En aquesta situació, cal impulsar des de l’administració local, el màxim nombre de
mesures que permetin posar en el mercat habitatges a preu assequible de promoció
pública i privada concertada, especialment en règim de lloguer.
A diferència d'altres actuacions públiques que requereixen voluntat política i recursos
financers, les polítiques de construcció d’habitatge públic exigeixen també un requisit
previ que és l'existència de sòl on poder construir. Aquest sòl, en el nostre marc legal
actual, s’obté mitjançant els processos de planificació urbanística.
En aquest sentit és important apreciar el canvi de paradigma respecte a l’habitatge públic
que durant anys s’ha portat a terme al Prat. Als darrers 30 anys, s’han construït més de
2000 habitatges públics a través de l’INCASOL, l’IMPSOL o REGESA en règim de
propietat, que es considerava habitual, i ara s’està passant al règim majoritari de lloguer.
4.2.1 Construcció d’habitatge públic de lloguer
El desenvolupament urbanístic del Prat Sud i, en el futur, també del Prat Nord són
oportunitats per poder completar el desenvolupament urbà de la ciutat i promoure nous
habitatges. L'empresa pública PRAT ESPAIS és l’instrument de l’Ajuntament
per
desenvolupar, entre d’altres, les actuacions en matèria d'habitatge.
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•

Es construiran 96 habitatges de lloguer en el solar d’Onze de Setembre/Coronel
Sanfeliu. Proposem que aquesta promoció es faci de manera concertada amb agents
socials locals.

• També a la zona del Prat Sud es construiran 70 habitatges de lloguer, del que es
denomina legalment habitatge dotacional, adreçat a col·lectius específics que tenen
dificultats per accedir al mercat lliure de lloguer.
•

El desenvolupament urbanístic de la zona de la Ronda Sud (al nord del Parc Nou), és
una oportunitat per impulsar la construcció d’habitatge públic concertat amb la
Generalitat, donat que la pràctica totalitat del sòl en aquest sector és propietat de
l’INCASOL.

•

Les possibilitats d’obtenir sòl públic al Prat Nord estaran vinculades al ritme de
desenvolupament urbanístic d’aquest sector.

4.2.2 Increment de la borsa d’habitatges de lloguer de propietat municipal
Des de l’Ajuntament també hem anat augmentant el parc d’habitatge públic destinat al
lloguer, mitjançant l’adquisició d’habitatges procedents dels fons dels bancs procedents
d’execucions hipotecàries, amb l’objectiu d’ampliar la borsa d’habitatge públic de lloguer
de propietat municipal.
Continuarem actuant per tal de mobilitzar els habitatges buits, amb un control
sistemàtic del parc d’habitatges buits i proposant ajuts que incentivin els propietaris a
posar a disposició de Prat Espais els seus actius.
4.2.3 Estimular el mercat de lloguer
Continuarem adoptant mesures per estimular i dinamitzar el mercat d’habitatges de
lloguer a la ciutat, encara que seguim reivindicant una llei que limiti el preus dels
lloguers urbans.
Encara no s’ha aconseguit la mesura que hem proposat repetidament els darrers anys al
Congrés dels Diputats, que implica la limitació dels preus del lloguer urbans. En qualsevol
cas, és evident que l’acció pública ha d’anar adreçada al increment del parc d’habitatges
de lloguer a la ciutat.
En aquest sentit proposem:
•

Impulsar el servei de gestió per al lloguer d’habitatges que es realitza des de
l’empresa municipal Prat Espais, també coneguda com a borsa de lloguer (actualment
es gestionen més de 300 habitatges de lloguer).

•

Eximir de l’Impost de Bens Immobles (IBI) als habitatges que estiguin inclosos a la
borsa de lloguer.
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•

Oferir ajudes econòmiques directes als llogaters mitjançant l’ampliació de recursos del
Fons municipal d’ajuda al lloguer que s’ha creat l’any 2019.

•

Oferir ajudes per a les millores d’eficiència energètica als propietaris particulars que
incloguin habitatges a la borsa de lloguer (Oficina de l’energia)

4.2.4 Altres mesures
Es continuaran promovent les polítiques de rehabilitació i millora del parc d'habitatges
antics (entre altres mesures destaquen les ajudes a la instal·lació d'ascensors en finques
que no el tenen).
Actualitzarem el Pla Local d’Habitatge, incorporant la participació dels agents i entitats
que treballen en aquesta temàtica presents a la nostra ciutat, com a eina per concretar i
adaptar l’actuació municipal en el mercat de l’habitatge
Aplicar un recàrrec de l’IBI als habitatges buits per estimular la incorporació al mercat
immobiliari.
Continuarem donant suport i incrementant els recursos destinats a combatre les
situacions d‘emergència habitacional per causes socials i que afecten famílies de
pratencs i pratenques amb pocs recursos i que pateixen les disfuncions del mercat
immobiliari.

4.3 MILLORA DE LA CIUTAT
Continuarem executant actuacions de millora urbana que completaran el procés de
modernització del conjunt de la ciutat en diverses zones, en concret proposem:
Reurbanitzar els trams final de l'Avinguda Verge de Montserrat entre Avinguda
Remolar i Parc de la Solidaritat, seguint el model que s'ha fet a la resta de l’Avinguda..
Impulsar la possibilitat d’acord amb AENA, d’urbanitzar l'entorn de la Granja de la
Ricarda, per habilitar un espai que pugui acollir el nou recinte firal de la ciutat en òptimes
condicions.
Reurbanitzar la plaça de l'Estany de Sant Maurici.
Impulsar la reurbanització vinculada al desenvolupament del pla especial del carrer
Santiago Rusiñol del tram entre la avinguda del Canal y Jaume Casanovas.
Iniciar el procés d’urbanització de la nova avinguda a sobre de la superfície ocupada
pel cobriment de les vies del tren, vinculat al ritme de desenvolupament del Prat Nord.
Aquesta actuació desviarà i articularà la circulació pel nord de l'actual nucli antic,
descongestionant l'Avinguda Anselm Clavé i la Plaça de la Vila.
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Continuar amb el procés de conversió en zona de vianants del nucli antic i altres
sectors de la ciutat.
Rehabilitar el cementiri vell.
Impulsar diverses actuacions que permetin millorar la connectivitat i la accessibilitat
especialment per a les persones amb mobilitat reduïda.

4.4 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
4.4.1 Transport públic
En els darrers anys s'ha fet un gran esforç per incrementar el transport públic col·lectiu
al Prat, l'aposta pel transport públic ha comportat un increment de línies de Bus urbà
(els PR), interurbà (les línies 65, 165, 21, PR4, L78 i L10) i nocturn (N16 i N17). Aquest
sistema de transport públic de superfície es va veure completat a partir del primer
trimestre de 2016 amb el funcionament de la línia L9 del Metro.
En el proper mandat volem treballar per:
•

Ampliar el funcionament de la línia de bus 165 als caps de setmana

•

Establir un servei de bus a la platja els caps de setmana de tot l’any.

•

Estudiar amb la TMB les possibilitats de millora de la connexió amb bus de la ciutat a
l’hospital de Bellvitge

•

Treballar per redefinir les freqüències de pas i les parades de totes les línies de tren
de rodalies, aprofitant la construcció del nou tren llançadora a l’Aeroport. Cal posar
especial atenció a la parada dels trens de la línia R2 de Sant Vicenç de Calders.

•

Promoure i millorar el transport públic a les principals zones d’activitat econòmica.

•

Reivindicar el manteniment de la previsió del Pla Director d’Infraestructures
Metropolitanes de la connexió de l’L1 amb l’L9 en la parada de Metro del Prat-Estació.

4.4.2 Aparcament
Malgrat el cost econòmic elevat que suposa la construcció d'aparcaments subterranis al
Prat, aquesta és l'única alternativa real per pal·liar la creixent necessitat de places
d’aparcament per a vehicles privats.
En els darrers anys, a través de l'empresa municipal Prat Espais hem construït i hem
posat en disposició d’ús més de 2.000 noves places d'aparcament al subsòl de la ciutat.
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L’èxit d’aquest programa ha suposat que avui estiguin ocupades pràcticament el 100% de
les places en tots els aparcaments construïts i comercialitzats, la gran majoria d’elles en
règim de lloguer.
El Pla d'aparcaments s'actualitzarà els propers anys, en funció dels efectes dels
aparcaments soterranis construïts i en funcionament, per tal d’estudiar possibles futures
ubicacions d’altres zones d’aparcament.
4.4.3 Fomentar l’ús de la bicicleta
La bicicleta s’ha convertit en una alternativa per al transport urbà i també de petites
distàncies interurbanes. Cal continuar estimulant l’ús de la bici en una ciutat especialment
dotada per a aquest mitjà, com és el Prat.
Proposem millorar la senyalització per a ciclistes, incrementar els bicibox, promoure els
aparcaments segurs lligats a les estacions de metro, i fer campanyes de conscienciació i
d’estímul.
També cal incidir en l’ús cívic d’aquest mitjà de transport i estudiar les possibilitats
d’introduir un sistema públic d’ús de bicicletes, adaptat a les necessitats reals i a l’ús
previsible en una ciutat com la nostra.
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5.- MÉS I MILLOR OCUPACIÓ EN UNA CIUTAT DINÀMICA
Un dels objectius prioritaris de les administracions municipals ha de ser orientar esforços
cap al foment de l'activitat econòmica i incrementar les possibilitats d'ocupació.
El foment de l’ocupació i la lluita contra l’atur no són tasques fàcils i menys des de les
capacitats i les competències reduïdes de l'administració local. Per això, són essencials
actuacions, tant les més clàssiques com les més innovadores, adreçades a oferir noves
oportunitats laborals.
Són necessaris nous programes de plans d’ocupació per pal·liar situacions concretes de
reincorporació al mercat de treball i també programes de formació ocupacional per
incrementar les oportunitats laborals. De la mateixa manera, l’administració pot actuar
amb mecanismes d’interrelació de l’oferta i la demanda de feina en el mercat de treball.
D’altra banda, cal donar suport al teixit econòmic i empresarial per tal de consolidar una
economia dinàmica i diversificada que s’adapti als canvis i generi nous llocs de treball de
qualitat. També cal impulsar l’economia social i solidària per fomentar nous models
productius, laborals i socioeconòmics.

5.1.- INCIDIR EN EL MERCAT DE TREBALL
L'entorn econòmic del Prat genera possibilitats laborals, però és necessari incrementar
les oportunitats de la ciutadania, entenent que la formació augmenta les possibilitats
d'ocupació. Cal augmentar l'oferta formativa de la ciutat i els mecanismes d'orientació i
d’inserció laboral.
En aquest darrers anys s’han incrementat la varietat i qualitat dels cicles formatius que
imparteixen els centres de formació professional de la ciutat de manera que el Prat és
una de les ciutats del Baix Llobregat amb una oferta més extensa de formació
professional, en concret s’imparteixen 29 cicles.
En la línia de reforçar l'oferta formativa lligada al desenvolupament econòmic del territori
proposem:
•

Ampliar l'oferta de cursos i programes de formació ocupacional del Centre de
Promoció Econòmica i adequar aquesta oferta als diferents col·lectius de
persones aturades, segons les seves necessitats. Les prioritats són formació
per a joves, per a aturats de més de 45 anys i per a dones, independentment
del seu nivell formatiu o la seva situació personal.

▪ Generar conjuntament amb els programes de formació ocupacional lligats a les
activitats de l’economia tradicional, nous programes de formació que tinguin
possibilitats de creació indirecta d’ocupació sostenible com l’economia verda,
l’atenció i cura de les persones o l’ economia creativa.
• Reforçar els Servei Local d’Ocupació com a serveis municipals
d'intermediació en el mercat de treball, reforçant la relació permanent amb
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les empreses del nostre entorn per detectar les oportunitats d’ofertes de treball
que poden ser ocupades per persones del Prat.
•

Establir acords i convenis de col·laboració amb institucions i entitats del tercer
sector que tenen per objectiu la inserció laboral de col·lectius amb
dificultats especials.

•

Ampliar els col·lectius als quals s’adrecen els Plans d’ocupació, tant els que es
gestionen a nivell local o promoguts per altres administracions, entenent que
compleixen un important paper en la reincorporació al mercat de treball de
persones que, per diversos motius tenen dificultats de tornar a entrar-hi.

D’altra banda, cal estendre i vetllar pel compliment de clàusules socials i criteris
ambientals i ètics en el procés de contractació i de concursos públics. L’activitat
contractant de l’administració local, tant en obres públiques com en serveis, també ha de
ser un element de dinamització de l’ocupació en col·lectius de la ciutat amb dificultats
d’accés al mercat de treball.

5.2. – INCREMENTAR EL DINAMISME ECONÒMIC
La zona del delta del Llobregat és una àrea clau en el conjunt de l'economia de
Catalunya. Les infraestructures ubicades en el nostre entorn configuren un dels centres
d'activitat econòmica més important de tot l'Estat.
Tenim l’objectiu d’impulsar una ciutat i un teixit econòmic competitiu i dinàmic, capaç de
créixer de manera sostenible, que generi més i millors llocs de treball i afavoreixi la
cohesió social.
Al nostre municipi hi ha importants polígons industrials i de serveis, com l’Estruch, Fondo
d’en Peixo, Mas Blau, Pratenc i ZAL. Les zones d’activitat econòmica que han de marcar
el creixement futur de l'economia local són la zona logística i de serveis de l’Aeroport, les
noves àrees d’activitat econòmica al Prat Nord i en els terrenys de l’antiga factoria de
Fisipe.
Al Prat també hi ha capacitat emprenedora i potencial innovador propi. Des de
l'Ajuntament cal continuar donant suport a la creació de les petites i mitjanes empreses i
autònoms per fomentar activitats que tinguin caràcter innovador i que contribueixin a la
diversificació del teixit econòmic.
5.2.1.- Programes de suport a empreses i emprenedors locals
•
•
•

Oficina d’atenció a empreses locals i Finestreta única empresarial: que han de
ser els interlocutors del món econòmic i empresarial local amb l’administració.
Servei d’assessorament per a nous emprenedors locals i també per a projectes
d’economia social.
Programa de subvencions per a l’emprenedoria i l’autoocupació com a autònom
(programa El Prat empren).
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•

Continuació del programa de subvencions als contractes de treball per a
determinades activitats econòmiques (petites empreses, autònoms, projectes
innovadors, etc.) que generen nous de llocs de treball estables. L’Ajuntament
subvenciona una part de les despeses salarials d’aquestes noves ocupacions.

•

Exempció de tributació local per a l’inici de noves activitats. Les petites i
mitjanes empreses i establiments d’autònoms de nova implantació estan
exemptes de càrregues fiscals per ajudar-les en iniciar la seva activitat.

5.2.2.- Impuls a noves activitats econòmiques
L’objectiu és aconseguir un teixit econòmic més diversificat, més innovador que generi
més llocs de treball i de major qualitat.
Dintre d’aquest àmbit proposem impulsar programes d’assessorament i línies d’ajudes
que permetin:
•

Modernitzar el teixit empresarial ajudant a introduir nous elements que ja són
importants i ho seran més encara en el futur, com l'economia circular,
l’economia col·laborativa i l’economia verda.

•

Fomentar nous models d’emprenedoria com el coworking i els coserveis que
faciliten la creació de noves iniciatives.

•

Continuar impulsant el sector de l’economia social i cooperativa al Prat, que
avui és un referent per a la diversitat econòmica. Volem que es converteixi en
un model d’activitat econòmica amb component social, que sigui sostenible
econòmicament en el mercat. Es crearà la Taula local de l’Economia social i
solidària.

•

Potenciar el sector agroalimentari (des de la producció, la comercialització fins
al seu valor gastronòmic) sobre la base dels productes de proximitat que tenim.

•

Promoure el turisme i les activitats vinculades com la restauració o els serveis
turístics, aprofitant el nostre entorn natural i les seves singularitats d’ubicació
dins d’una àrea metropolitana densament poblada.

•

Projectes que impulsin la “smart city”: donar suport a iniciatives que aportin
novetats o millores en la gestió de les dades, serveis i recursos de la ciutat, que
apliquin noves tecnologies.

5.3.- EL COMERÇ LOCAL
Per a una ciutat el comerç té diverses vessants: és una activitat econòmica i, per tant, una
font de creació de treball i riquesa, però també és un dels elements vertebradors de la
vida de la comunitat, així com un referent de la identitat local.
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Tot i així, els canvis que s’estan produint al sector comercial son ràpids i cal establir unes
línies d’actuació que el facin més atractiu, dinàmic, modern, i que donin resposta a les
necessitats dels pratencs i pratenques.
Proposem les mesures següents:
•

Incrementar la informació a l’abast dels comerciants sobre les ajudes i
subvencions que es concedeixen des de l’Ajuntament i des d’altres
administracions, amb l’objectiu impulsar i promoure l’activitat comercial.

•

Impulsar accions concretes promocionals per als diversos eixos comercials
existents per fer-los motor de la dinàmica comercial de la ciutat.

•

Fomentar les possibilitats i oportunitats de desenvolupament del sector de la
gastronomia i del turisme que tenen un gran potencial de creixement
vinculats als productes agrícoles de proximitat i als atractius del nostre territori
per al turisme metropolità. Per tant, seguirem impulsant les diverses iniciatives
que des dels propis professionals del sector s’han impulsat els darrers anys
amb el suport de l’Ajuntament.

•

També cal considerar que el Prat rep molts visitants com a conseqüència de la
proximitat de Barcelona, de l’aeroport i del Port, cosa que també ajuda a
l’economia local, i caldrà impulsar accions que reforcin aquest creixement

5.4.- PREPARATS PER A LA SOCIETAT DIGITAL
Tot allò que fa uns anys anomenaven “noves tecnologies” són ara part de les nostres
vides i es converteixen en un factor essencial en el mercat de treball. Un element
determinant en el procés de modernització de les ciutats són les possibilitats que tenen la
població, institucions, comerços i empreses per accedir a les tecnologies de la informació
i la comunicació.
Avui és evident que un element que determina la competitivitat de les ciutats i les
oportunitats laborals de les persones, és la capacitat d’actuar dins de la societat de la
informació.
Les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) han de ser un instrument de
progrés i de millora social, cal afrontar el reptes dels canvis propiciats per aquesta nova
realitat, incorporar aquestes eines en els àmbits educatius, culturals, productius, d'oci,
etc., per estar en millors condicions per encarar el futur.
Per tot això proposem:
•

Incrementar la xarxa de punts d'accés públic a Internet i WiFi en els centres
cívics, biblioteques i altres equipaments públics.

•

Estendre els cursos de formació digital, tants els d’introducció com els
d’aplicacions específiques a tots els sectors socials i diferents grups d’edat. Des
de les escoles i instituts als centres cívics.
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•

Continuar amb el desenvolupament de l’Administració Electrònica,
incrementant el nombre de tràmits administratius i tipus de relació amb
l'administració local que es poden fer de manera no presencial. Les noves
tecnologies de la informació i la comunicació generen noves possibilitats de
relació entre l'administració i la ciutadania que hem d’aprofitar, especialment
hem d’apostar per les aplicacions d’aquest serveis als dispositius mòbils.

•

Estudiar la viabilitat tècnica i legal per implantar Wifi d’accés públic a places i
altres espais públics de la ciutat

•

Ciutat intel·ligent “smart city”: que suposa impulsar o donar suport a
iniciatives que aportin novetats o millores en la gestió de les dades, serveis i
recursos de la ciutat aplicant noves tecnologies i millorant l’administració dels
recursos de manera eficient i sostenible.
També implica que qualsevol ciutadà o empresa pugui analitzar, reutilitzar i
redistribuir algunes de les dades que gestiona l’administració per generar nous
serveis.
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6.- SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Hem impulsat múltiples accions a partir de l’elaboració del Pla d'Acció de l'Agenda 21
Local en diversos àmbits mediambientals. Al Pla s’han concretat les estratègies per
millorar la sostenibilitat del nostre municipi, incrementant progressivament la qualitat
ambiental, augmentant el reciclatge i el tractament dels residus, i sent més eficients en
l'ús dels recursos.

6.1.- UNA CIUTAT SOSTENIBLE
6.1.1.- Cap a la sobirania energètica
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) concreta les actuacions
dirigides a reduir un 40% d’emissions de CO2 per a l’any 2030. Una ambiciosa reducció
que implica, a banda de treballar en l’àmbit municipal, actuacions en els sectors domèstic,
terciari i del transport. Una acció enfocada a la utilització dels recursos energètics de
forma òptima i a la transició cap a la sobirania energètica.
L’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic del Prat s’ha de convertir en l’instrument per liderar
aquest procés i proposar mesures per fomentar l’estalvi i l’eficiència de l’energia en el
sector residencial i en els sectors d’activitat econòmica del municipi.
•

Desenvolupar models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal entre
l’Ajuntament i les comunitats de veïns en matèria de rehabilitació d’edificis.

•

Ajudar a definir hàbits de consum adaptat a les necessitats reals de les famílies
per avançar en la reducció del consum d’energia.

•

Oferir assessorament a la ciutadania per reduir el consum d’energia, millorar la
contractació dels subministraments energètics de la llar i informar dels ajuts
econòmics i subvencions en matèria d’energia.

•

Fomentar l’ús d’energies renovables per avançar cap a una gestió més
sostenible i, alhora, garantir els subministraments bàsics d’energia per a tota la
ciutadania.

•

Informar dels ajuts i subvencions d’administracions supramunicipals en les
energies renovables, en l’estalvi i en l’eficiència energètica.

•

Estudiar i desenvolupar models de gestió col·lectiva de les instal·lacions de
generació renovable per facilitar l’augment de la generació local i sostenible
d’energia.

•

Assessorar i informar la població de la millor contractació energètica i dels
descomptes i bonificacions a què poden acollir-se. Oferir ajuda en els tràmits
administratius relacionats amb la facturació energètica.
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•

Establir acords amb les companyies subministradores perquè s’apliquin
descomptes i mecanismes de pagament laxes, d’aquesta manera les persones
vulnerables podran fer front de forma autònoma a les factures d’energia.

En aquest sentit, l’administració municipal ha de ser exemple d’aquesta voluntat de deixar
de dependre de les energies convencionals i comprometre’s amb la transició energètica.
Per això hem impulsat l’ús d’energies renovables en l’àmbit de l’Ajuntament
(equipaments, enllumenat públic i flota de vehicles) i l’aplicació de criteris d’eficiència
energètica en els consums municipals:
•

Continuarem estenent l’estalvi i l’eficiència energètica: instal·lació de plaques
fotovoltaiques en edificis i espais públics, implantació d’accions que permetin la
millora de l’etiqueta energètica dels edificis, monitorització en temps real del
consum d’energia, optimització de la contractació energètica, adquisició
progressiva de la tecnologia energètica més eficient del mercat, programes de
formació i foment d’hàbits de consum responsable de l’energia entre les
persones usuàries dels edificis.

•

Seguirem i donarem suport al desenvolupament de Barcelona Energia,
l’operador públic energètic metropolità de recent creació, que pretén convertirse en una alternativa a les operadores tradicionals i arribar a donar serveis
d’energia 100% renovable.

•

Implantarem les accions municipals d’adaptació al canvi climàtic, especialment
les identificades com a estratègiques i que tenen a veure amb els usos de
l’aigua no potable, amb la permeabilitat i drenatge dels sistemes urbans, amb
les onades de calor, amb la mobilitat sostenible i amb la regressió litoral
crònica.

6.1.2.- Gestió de residus a la ciutat
Els serveis de manteniment de la ciutat, especialment, els diferents serveis de neteja
de l'espai urbà (els de residus, via pública, espais periurbans, grafitis, etc.) han de
continuar amb el mateix grau d’eficàcia assolit. La velocitat de resposta d'aquests
serveis de manteniment contribueixen de manera fonamental a la valoració de la qualitat
urbana i són molt ben valorats per la ciutadania.
Actualment els percentatges de reciclatge de residus urbans del Prat són dels més alts
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i es troben a l’entorn del 35%. La línia marcada per
a la gestió de residus municipals de l’AMB proposa incrementar aquest índex, per arribar
als objectius fixats per la Unió Europea: del 55% l’any 2025 i del 60% l’any 2030.
Això implica no només disposar de més recursos tècnics i ambientals, sinó que també
suposa augmentar la conscienciació de la ciutadania d’aquests objectius ambientals.
Una de les línies d’actuació per minimitzar residus serà adoptar les mesures
necessàries per a la reducció de l’ús de plàstics. Posarem en marxa la campanya “El
Prat, ciutat sense plàstics”.
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6.1.3.- L’aigua, un bé públic
El compromís amb la gestió pública del cicle integral de l'aigua és una senya d'identitat
d'ICV-EUiA al Prat, que El Prat en Comú vol mantenir. Aigües del Prat SA és l'empresa
pública municipal prestadora dels serveis d'abastament d'aigua potable i dels
relacionats amb el cicle de l'aigua en tot el terme municipal.
La gestió pública del servei d’abastament d’aigua permet mantenir una política de preus,
d’aquest recurs bàsic, substancialment inferior a la de la resta de municipis de l’àrea
metropolitana. També permet prendre mesures de caràcter social aplicant un programa
de tarifació social del consum d’aigua, per garantir-ne l’abastiment, en les situacions
de famílies amb dificultats econòmiques.
D’altra banda, el Pla Director d'Aigües del Prat defineix les actuacions necessàries per
assegurar el subministrament d'aigua potable de qualitat. En els propers anys el repte
més important és completar la modernització i millora de la xarxa substituint gradualment
les canonades antigues per unes de noves amb materials actuals, així com altres
actuacions per millorar la qualitat i la pressió del subministrament.
Cal consolidar als nous creixements residencials, vinculats a planejaments d’ extensió de
la ciutat, la creació d’una doble xarxa de subministrament d’aigua no potable per als
usos de reg i cisternes dels lavabos. Més d’un 25% de l’aigua que es consumeix no
necessita ser tractada amb la despesa energètica que comporten els tractaments de
potabilització. Impulsarem els acords necessaris per poder utilitzar l’aigua de la
depuradora com a subministradora d’aquest recurs. Aquest projecte pot convertir al Prat
en municipi de referència en l’ús de l’aigua no potable.

6.2.- EL VALOR DEL NOSTRE ENTORN NATURAL
6.2.1.- Un territori fràgil i singular
El territori del Prat conserva una identitat pròpia i singular dins del conjunt metropolità,
que ve determinada per l'existència d'importants espais no urbanitzats al voltant del nucli
urbà. Aquesta singularitat és el resultat d'un llarg procés, en què s'han alternat els
moments de conflicte amb els acords entre les diverses administracions implicades en el
nostre territori.
Tot aquest procés de debat territorial ha tingut com a objectiu aconseguir un territori
equilibrat i evitar al màxim els impactes negatius per a la nostra ciutat. El treball
desenvolupat durant aquests anys ha permès fer compatibles el progrés social i econòmic
amb un desenvolupament equilibrat i sostenible, en un territori tan singular com és el
delta del Llobregat.
6.2.2.- La platja
Per poder mantenir l'ús lúdic del nostre litoral, volem millorar els serveis d’aquesta zona,
així com consolidar i mantenir la línia de costa davant la regressió marina.
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La platja del Prat és un espai singular i pràcticament únic entre les platges
metropolitanes, ja que combina l’ús lúdic i l’espai natural durant tot l’any. Cal preservar
aquesta singularitat en benefici d’un ús que ha de ser sempre sostenible i preservador de
l’entorn, alhora que cal anar concretant els usos compatibles amb aquests valors que
volem preservar.
Hem completat el carril de bici i de vianants fins a la platja, i s’ha obert la Porta del Delta,
l’oficina d’informació i atenció turística de la platja i les zones naturals ubicada al
mòdul construït al costat de l’entrada de la pineda.
En la mateixa línia, a l'antic golf cal concertar amb AENA, que és el propietari de l’espai,
l’obertura d’una gran àrea de parc públic que pugui conservar una part de les antigues
instal·lacions com a zona esportiva.
6.2.3.- El riu i el parc fluvial
Vam defensar des de fa anys una idea que semblava impossible: recuperar el riu i els
marges per a l'ús ciutadà. Avui el marge del costat Prat del riu s’ha convertit en un espai
lúdic més de la ciutat, de fet, el parc fluvial permet gaudir d'una nova zona d'esbarjo i ha
generat una nova façana fluvial. El nou Parc Fluvial connecta a través del camí del
Sorral els espais naturals protegits de la desembocadura del riu amb el camí de la platja.
Tot aquest conjunt ha donat com a resultat un veritable corredor verd del Baix
Llobregat, que enllaça la platja del Prat i la desembocadura del riu amb Sant Boi,
Cornellà i Martorell.
6.2.4.- Els espais naturals protegits
Un dels elements més atractius del territori pratenc és l'existència de zones d'alt valor
ambiental, en alguns casos dotades de figures de protecció jurídica.
En els darrers anys s'han consolidat els espais protegits del municipi. A les ja històriques
zones protegides del Remolar-Filipines i la Ricarda-Ca l'Arana s'han incorporat les noves
zones humides de la desembocadura del riu i la llacuna de Cal Tet, i s'han recuperat les
llacunes de l'Illa i la de la Roberta, així com la pineda de Can Camins.
El nostre compromís històric per la preservació d’aquests espais ha estat molt encertat. A
través del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat treballem per la
preservació d’aquests espais, tot fent possible que la ciutadania pugui continuar gaudint
dels espais naturals protegits.

6.3.- LES ZONES AGRÍCOLES COM A ELEMENT D’EQUILIBRI
Encara que l'agricultura és un sector històric a la nostra ciutat i forma part de l’origen i de
la formació del Prat, fa dècades que pateix algunes amenaces que han provocat un
retrocés progressiu de l’espai agrícola i del nombre de persones que s’hi dediquen.
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No obstant això, tenim la voluntat de mantenir, ampliar i protegir la zona agrícola
periurbana. Cal seguir incentivant aquesta zona com a explotació econòmica, important
pel que aporta a la producció de quilòmetre zero. A més a més, és un element d'identitat
de la nostra comunitat i constitueix un pulmó ambiental de la ciutat.
Els terrenys agrícoles dels districtes de la Ribera situats per sobre de la Pota Sud i les
zones agrícoles existents al sud del nucli urbà formen part del Parc Agrari del Baix
Llobregat i són espais protegits per a usos agrícoles.
Proposem una sèrie d'accions que permetin que les explotacions agrícoles i avícoles
siguin generadores d’activitat econòmica i de rendes agrícoles suficients perquè l’activitat
pagesa continuï sent part del nostre territori:
•

Potenciació de la producció i de la cria del pollastre de raça Prat. En aquest
sentit cal destacar la compra de la Granja Torres que té l’objectiu d’assegurar la
pervivència de la producció avícola, alhora que cal estendre el seu valor
comercial i gastronòmic.

•

Potenciació del coneixement i comercialització de la carxofa del Prat.

•

Suport a la producció agrícola i avícola del Prat com a elements gastronòmics
de proximitat, per impulsar-ne la vinculació a la restauració local com una
oferta diferenciada.

•

Continuació, en la mesura que sigui possible dins el marc pressupostari
municipal, amb el programa de compra i lloguer de terrenys no productius,
per fomentar-ne l’ús agrícola per part d’entitats del tercer sector i de la pagesia.
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7. EL PRAT AMB VALORS
El Prat és una ciutat diversa i plural, on conviuen persones de tots els sexes, identitats
sexuals i de gèneres, procedències, edats, cultures i creences. Per això, volem que
tothom tingui els mateixos drets i deures, que puguin gaudir de la ciutat de manera
individual i col·lectiva, vivint sense discriminacions, sense exclusions ni renúncies.
Reconèixer els drets de ciutadania vol dir reconèixer les persones com a iguals,
incentivant la participació en espais de decisió, i apoderar-les perquè siguin ciutadanes de
ple dret!
Per això, com a programa marc crearem l’Oficina de Drets de Ciutadania, que estarà
situada a les Cases d’en Puig, i que tindrà com a objectiu difondre i promoure la defensa
dels drets humans i la plena igualtat, per evitar qualsevol forma de discriminació.
L’Oficina oferirà una mirada global als nostres drets com a ciutadans del Prat, informant i
assessorant de qualsevol dubte, o oferint informació sobre possibles vulneracions dels
drets civils.
7.1.- FEMINISMES I LGTBI+
Defensar els drets humans vol dir promoure la plena igualtat entre homes i dones, la
diversitat sexual i de gènere i l’eliminació de qualsevol tipus de violència o discriminacions
que se’n deriven, de l’orientació sexual i la identitat de gènere.
Per això, les polítiques feministes són imprescindibles per aconseguir un Prat igualitari,
just i digne per a totes les persones que hi vivim. La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser
una prioritat transversal de totes les polítiques públiques de l’Ajuntament. Continuarem
desenvolupant i promovent que les dones s’impliquin i s’apoderin en tots els àmbits de la
vida social, a través d’espais de participació i de canalització de les necessitats i
demandes, com és el Consell de les Dones del Prat.
En aquest sentit, cal destacar, el paper central de les polítiques d’igualtat i l’ampliació dels
diversos serveis adreçat a les dones de la ciutat, com és el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD). També s’han dotat de recursos per acompanyar les dones
supervivents de violències masclistes, com l’atenció psicològica de fills i filles víctimes de
violència.
El Pla Integral contra les violències masclistes, aprovat en aquesta legislatura, conté un
seguit d’estratègies i accions per erradicar aquesta xacra social que afecta les dones.
• Durant els propers anys, es desplegaran els recursos i serveis per a la
formació, prevenció i l’atenció de l’abordatge de les violències masclistes,
tenint en compte les múltiples situacions que viuen les dones i la seva
diversitat.
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• Elaborarem un Acord de Ciutat “Violència 0 al Prat”, treballat amb tots els
agents socials i entitats locals, per tal d’implicar-los directament en la
sensibilització d’una ciutat igualitària a través de la formació.
• Reforçarem l’atenció a dones adolescents i joves en situacions de violència
masclista, tenint en compte les especificitats de la gent jove i la violència
que es produeix a les xarxes socials. Aprofundirem en l'educació afectiva i
sexual.
S’incorporarà la visió de gènere a tota l’actuació municipal, fent èmfasi en el
reconeixement de l’aportació de les dones a la societat pratenca al llarg de la nostra
història.
Introduirem mesures a l’espai urbà que integrin la mirada de gènere en totes polítiques
urbanístiques i aconseguir una ciutat més justa i segura, i posarem la cura al centre de la
vida urbana del Prat.
Incidirem i continuarem donant suport als projectes educatius de les escoles i instituts del
Prat que tinguin en compte la coeducació i la perspectiva de gènere, en totes les accions
formatives durant l’horari lectiu i de lleure dels infants i joves de la ciutat, a través d’un
segell identificatiu d’Escola Igualitària.
Pel que fa al col·lectiu de dones migrades, lluitarem per un apoderament real i per
fomentar la seva participació en els diferents àmbits socials de la ciutat, per tal de
visualitzar el col·lectiu i evitar discriminacions diverses i vulneracions dels seus drets.
I per últim, farem dels dies internacionals del 8 de març i del 25 de novembre dies de
visualització i reivindicació, donant suport a les entitats i col·lectius de dones i feministes
que vulguin organitzar accions i actes per reivindicar la plena igualtat i llibertat de les
dones.
En relació al col·lectiu LGTBI+ elaborarem el Pla Local per la diversitat sexual i de
gènere, fent un especial èmfasi en el foment de la visualització, la formació a
professionals, persecució de la discriminació, la promoció de la salut, la inclusió de la
perspectiva LGTBI+ en tots els plans municipals i el suport a la creació d’entitats.
Vetllarem per l’aplicació a nivell municipal de la llei 11/2014 contra LGTBIfòbia, treballant
amb les entitats especialitzades.
I continuarem impulsant i donant a conèixer el Servei d’Atenció Integral (SAI) a Cases
d’en Puig, com l’espai d’informació i assessorament sobre el fet LGTBI+, així com un
centre de recursos, de visualització i socialització del col·lectiu a la ciutat.
Donarem suport a les entitats i col·lectius formals i informals LGTBI+ com a agents de
visualització de la diversitat de models existents a la nostra ciutat i per poder treballar
plegats pel desplegament i el disseny de les polítiques LGTBI+ al Prat.
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7.2.- NOVA CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT
El Prat és una ciutat d'acollida i amb una gran diversitat cultural. Defensem i garantim els
drets, deures i oportunitats de la població migrant i promovem la interculturalitat com una
eina de cohesió social a la nostra ciutat, que ens enriqueix a tothom.
Per això, el nostre Pla Local per a una Nova Ciutadania i Immigració, estableix un seguit
d’estratègies, accions i mesures per afavorir l'acolliment de les persones migrades que
arriben al Prat, en tots els àmbits socials i comunitaris.
•

Potenciarem els serveis i recursos que tinguin per objectiu la representació i la
participació del col·lectiu migrant com a ciutadans de ple dret, adaptant-nos a
les diferents realitats i contextos dels quals provenen, en la Taula de Nova
Ciutadania.

•

Reforçarem el Servei d'acollida a persones migrades per tal l'oferir informació,
assessorament i atenció en tots aquells àmbits necessaris per la inclusió a la
nostra ciutat, promovent vincles en els àmbits escolars, laborals, culturals,
esportius i comunitaris del Prat.

•

Continuarem apostant per la participació del Prat en la Xarxa Ciutat Refugi on
formen part des del 2015, per tal de treballar transversalment amb altres
municipis l'acollida de persones refugiades a la nostra ciutat. Al mateix temps
exigirem a l'Estat i la Generalitat que compleixin amb els acords presos pel que
fa l'asil i l'acollida.

•

Proposem també establir espais de treball estable amb col·lectius de joves de
segona i tercera generació, per tal de potenciar la seva inclusió i participació
activa en la vida de la ciutat i de tota la comunitat.

Finalment, continuarem treballant per una tolerància zero a qualsevol forma de racisme i
xenofòbia que es pugui produir a la nostra ciutat, perquè volem un municipi lliure de
violència.
7.3.- DRETS HUMANS I JUSTÍCIA GLOBAL
Els drets no tenen fronteres, i després de quasi 3 dècades de polítiques públiques de
cooperació al desenvolupament, estem davant d'una nova generació d'accions per la
justícia global i els drets humans com és l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
El paper dels municipis en la cooperació internacional sempre ha estat clau i nosaltres
continuarem defensant la necessitat d'aquesta política pública a través del Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament, en el qual s'estableixen les línies principals i
estratègiques de la cooperació al Prat.
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En aquest sentit, posarem la mirada en la promoció i la defensa dels Drets Humans, la
Justícia Global i la Pau, al mateix temps que assumirem els compromisos locals que
estableix l'Agenda 2030 i els ODS.
•

Prioritzarem projectes de cooperació al desenvolupament que tinguin una clara
voluntat transformadora, amb enfocament de drets humans i amb països
prioritaris segons el Pla Director. En aquest àmbit, continuarem apostant per la
cooperació internacional tècnica com a metodologia innovadora. Al mateix
temps que enfortirem les relacions entre municipis i altres administracions per
trobar projectes compartits i treballar en xarxa la cooperació internacional.

•

Apostem per desenvolupar projectes de sensibilització i educació per al
desenvolupament a tota la ciutadania, fent èmfasi als centres educatius i espais
de lleure per tal que els valors de la justícia global i la cultura de pau puguin
arribar a nous públics i tenir un incidència més forta perquè siguin valors innats
en la nostra societat.

•

I per últim, donarem suport al teixit social i a les ONG del Prat, a partir de
l'espai de participació i canalització d' accions, la Taula del Prat Solidari per tal
que la ciutadania conegui millor la feina d'aquestes entitats als territoris.

7.4.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA
L'impuls dels àmbits de participació ciutadana és un dels objectius que El Prat en Comú
s'ha fixat com a estratègic. En aquest últim mandat s'ha aprovat el Pla Director i el
Reglament de Participació Ciutadana, que fixa els criteris i els mecanismes d'actuació per
desenvolupar processos participatius a la ciutat.
Per això, incrementarem les fórmules de participació que s'han articulat durant els últims
anys, creant nous espais i processos que ens permetin avançar en la cultura participativa
de tota la ciutadania.
Més enllà d'això, cal entendre també que la participació no és únicament informar o
demanar l'opinió a la ciutadania, sinó que cal generar mecanismes per coproduir
polítiques públiques, basats en els criteris següents:
•

Informació, transparència i govern obert. Per assegurar processos participatius
útils, cal crear mecanismes d'informació de l'acció de govern i tenir la
possibilitat d'accedir a les dades necessàries.

•

Administració permeable i participativa. Escoltar, atendre i donar resposta a
iniciatives ciutadanes i de diferents col·lectius.

•

Gestió ciutadana. Tot procés de participació s'ha de fer amb la implicació del
màxim nombre de gent, tant en la definició de l'agenda, com en el
desenvolupament de tot el procés.

•

Mecanismes i espais de participació adequats.
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•

Comunicació i ús de les noves tecnologies, per tal de democratitzar debats,
demanar opinions, realitzar votacions electròniques i moltes altres possibilitats
que contínuament apareixen.

En relació a tot això, la nostra proposta de model participatiu al Prat conté les línies
d'actuació següents:
•

Potenciarem la participació per a l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal
(PAM), com a document estratègic de ciutat.

•

Farem periòdicament audiències públiques als barris de la ciutat, com un punt
de trobada i treball entre la ciutadania, les entitats i els càrrecs electes.

•

Generarem processos participatius de temes concrets que preocupin o
interessin a la ciutadania.

•

Donarem suport al teixit associatiu com un instrument que permet a molts
ciutadans ser part activa en l'elaboració de polítiques públiques a la ciutat.
Potenciarem els serveis de suport, formació i assessorament d'entitats.

•

Promocionarem les iniciatives ciutadanes a través d'un recurs propi de ciutat
per atendre i donar resposta als diferents interessos que sorgeixin de
col·lectius.

•

Fomentarem la participació i el voluntariat per a generar consciència del valor
social de la participació, a través del Punt del Voluntariat de Cases d'en Puig.

Pel que fa als canals digitals de participació:
•

Ampliarem i facilitarem l’accés de les Xarxes Socials de l'Ajuntament d'una
forma àgil i transparent per tal que esdevinguin canals d'atenció ciutadana

•

Impulsarem el projecte de Govern Obert per tal d'obrir les dades que gestiona
l'administració i que puguin ser d'interès ciutadà. Potenciarem el Portal de
Transparència per donar a conèixer la gestió municipal.

En definitiva, establirem una Agenda Local de Participació Ciutadana per tal de concretar
els projectes i els canals de participació que es desenvoluparan, fitxant objectius i
pressupostos.
Al mateix temps que continuarem desenvolupant l'Administració Electrònica,
incrementarem el nombre de tràmits que es puguin dur a terme de manera no presencial,
així com reforçarem les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els
dispositius mòbils i tauletes.
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