ATUREM L’ENDERROC

SALVEM L’ARTESÀ
El Centre Artesà aixecat el 1919, és l’edifici modernista més emblemàtic del
Prat de Llobregat: patrimoni històric, arquitectònic, social, emocional i cultural.
Des de l’any 1988 roman tancat, tot i que durant tot aquest temps l’Ajuntament
n’ha estat primer el llogater i després el propietari. Ara el Consistori acaba de presentar un projecte
anomenat “Històries”, que, si es fa realitat, suposa enderrocar aquesta històrica construcció per edificar
en el seu lloc un nou teatre, encara que hi ha un informe que mostra que la rehabilitació de l’Artesà
és possible. Tot plegat, de manera unilateral, sense cap transparència ni cap procés participatiu que
doni veu als veïns i veïnes, i a les entitats del Prat, que han estat durant dècades lluitant per salvar
l’edifici, rehabilitar-lo i recuperar el seu ús.
Per tot això, els sotasignats, demanem:
1. Aturar immediatament el projecte impulsat per l’Ajuntament anomenat “Històries”, que comporta
l’enderrocament de l’Artesà.
2. Realitzar, a continuació, obres de rehabilitació estructural de l’edifici.
3. Obrir un procés participatiu real, obert a tota la ciutadania, amb tota la informació, dissenyat i
dinamitzat per tècnics independents, per decidir de forma consensuada el futur del nostre element
patrimonial més important.
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de la Plataforma Veïnal “Aturem l’enderroc, salvem l’Artesà”. Consentiu
expressament el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a salvemlartesa.cat

Les persones sotasignants donem el nostre suport al manifest recollit a
la pàgina inicial d’aquest plec.
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