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Tercer pla municipal anticrisi: 
1.100.000 € per crear treball
Les polítiques d’ocupació benefi ciaran enguany més de 1.000 persones al Prat 
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Telèfons
[ Emergències 112

[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Ofi cina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Lloro, Serveis de

Joventut 934785077
[ El Prat Ràdio

www.elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Ofi cina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Ofi cina de Recaptació 934729243
[ Ofi cina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934782676
[ Taxis 933701611
 931131006
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Para la mayoría de las personas de El Prat, trabajadoras, profesionales, pequeños empresarios y comerciantes, su 
puesto de trabajo es su forma de ganarse la vida. Poder trabajar es imprescindible para mantener las condiciones 
de dignidad y poder acceder a los servicios básicos. La crisis está dejando a una parte de nuestra ciudadanía 
sin empleo o con empleos muy precarios, y muchas veces sin ningún tipo de prestación. Es un problema global 
que supera el ámbito local, pero el Ayuntamiento está volcando todos sus esfuerzos en paliar esta situación de 
inestabilidad laboral y garantizar la dignidad de las personas y la cohesión social de la ciudad.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento destina más de un millón de euros a un plan extraordinario para lu-
char contra el paro y potenciar la actividad económica. Son ayudas directas para empresas que contraten a gente 
de El Prat, para emprendedores y entidades sin ánimo de lucro del municipio que inicien proyectos. También se 
incluyen importantes exenciones fi scales a empresas de la ciudad. Todo ello se suma a las políticas activas de 
promoción económica del Ayuntamiento y de convenios con otras administraciones.

Por culpa del paro, a veces no se pueden pagar las facturas de la luz, el gas o el agua, e incluso existe el peligro 
de perder la vivienda. En El Prat, el Ayuntamiento, como otras entidades y administraciones, lleva a cabo acciones 
para hacer frente a estas situaciones e intervenir para intentar que ninguna familia se quede sin vivienda o se le 
pueda cortar el suministro energético. 

A pesar de que la ley vigente que regula las administraciones locales deja a los ayuntamientos sin competencias 
en estos ámbitos, en El Prat estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar unos servicios básicos y unos 
derechos que son de todos y todas. 

L’Ajuntament està abocant 

tots els seus esforços a 

pal·liar aquesta situació 

d’inestabilitat laboral i 

garantir la dignitat de les 

persones i la cohesió social 

de la ciutat.

El Ayuntamiento está 

volcando todos sus 

esfuerzos en paliar esta 

situación de inestabilidad 

laboral y garantizar la 

dignidad de las personas 

y la cohesión social de la 

ciudad.

Ocupació i habitatge per viure 
amb dignitat

Lluís Tejedor  
L’alcalde

er a la majoria de les persones del Prat, treballadores, professionals, petits empresaris i comerciants, el seu lloc 
de treball és la seva forma de guanyar-se la vida. Poder treballar és imprescindible per mantenir les condicions 
de dignitat i per poder accedir als serveis bàsics. La dura crisi que estem patint està deixant una part de la nostra 
ciutadania sense feina o amb feines molt precàries, i molts cops sense cap mena de prestació. És un problema 
global que supera l’àmbit local, però l’Ajuntament està abocant tots els seus esforços a pal·liar aquesta situació 
d’inestabilitat laboral i garantir la dignitat de les persones i la cohesió social de la ciutat. 

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament destina més d’un milió d’euros a un pla extraordinari per lluitar contra 
l’atur i potenciar l’activitat econòmica. Són ajuts directes a empreses que contractin gent del Prat, per a emprene-
dors i entitats sense ànim de lucre del municipi que iniciïn projectes. També s’hi inclouen importants exempcions 
fi scals a empreses de la ciutat. Tot això se suma a les polítiques actives de promoció econòmica de l’Ajuntament 
i de convenis amb altres administracions. 

Per culpa de l’atur, a vegades no es poden pagar les factures de la llum, el gas o l’aigua i, fi ns i tot, hi ha el perill 
de perdre l’habitatge. Al Prat, l’Ajuntament, com altres entitats i administracions, du a terme accions per fer 
front a aquestes situacions i intervenir per intentar que cap família es quedi sense habitatge o se li pugui tallar 
el subministrament energètic. 

Malgrat que la llei vigent que regula les administracions locals deixa els ajuntaments sense competències en 
aquests àmbits, al Prat estem fent tots els esforços per garantir uns serveis bàsics i uns drets que són de tothom.
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PLA EXTRAORDINARI PER A L’OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Trabajos de soldadura en la Escola d’Ofi cis Delta del Llobregat. 
FOTO DE PORTADA: La empresa pratense Global Fragrances se 
ha benefi ciado del Plan de medidas extraordinarias para la 
contratación de personas de El Prat en situación de desempleo.
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Las 4 claves

[1]

El Ayuntamiento destina 

1.100.000 € de su 

presupuesto de 2015 para 

políticas de lucha contra el 

paro y de apoyo a la actividad 

empresarial. En 2013 y 

2014 destinó 1.000.000 €.

[2]

Los 1.100.000 € del Plan se 

suman a los 2.761.591 € del 

presupuesto municipal para 

Promoción Económica y a 

los 2.150.000 € de políticas 

activas cofi nanciadas con 

otras administraciones.

[3]
Durante 2014, la puesta 

en marcha de todo este 

conjunto de medidas ha 

benefi ciado a más de 655 

parados/as de El Prat.

[4]
En 2015 unas 2.500 personas 

de El Prat participarán en 

alguna acción de formación, 

orientación laboral, proceso 

de contratación o de  

asesoramiento para generar 

un proyecto empresarial 

o de autoempleo.

Este 2015 será el tercer año consecutivo 
en que el Ayuntamiento de El Prat des-
pliega un Plan de medidas extraordi-
narias para el empleo y la reactivación 
económica. El Plan de 2014, fi nanciado 
con un millón de euros del presupuesto 
municipal (en 2015 serán 100.000 euros 
más), ha tenido un impacto muy posi-
tivo, y se suma a las políticas activas de 
empleo que desde hace años desarro-
lla el Centro de Promoción Económica 
del Ayuntamiento. Estas políticas se 
hacen en colaboración con otras ad-
ministraciones y tienen dos objetivos: 
primero, combatir el paro mejorando 
la empleabilidad y cualifi cación profe-
sional de las personas desocupadas, y 
segundo, apoyar al tejido empresarial 

local fomentando la creación y consoli-
dación de proyectos empresariales y de 
la economía social.

El Plan extraordinario de 2014 ayudó a 
la realización de 102 contratos laborales 
por parte de las empresas (la previsión 
para 2015 es que sean 135). Asimismo, 
los programas de formación y trabajo 
desarrollados en el Centro de Promo-
ción Económica posibilitaron la gene-
ración de otros 159 contratos (consultar 
cuadro en la página siguiente).

Los 1.100.000 € del Plan extraordina-
rio de 2015 se suman a los 2.761.591 € 

del presupuesto municipal para Promo-
ción Económica y a los 2.150.000 € de 
políticas activas cofi nanciadas con otras 
administraciones ❧

El tercer Plan
extraordinario
y las políticas

de empleo
benefi ciarán a 

más de 1.000 
personas en 

paro de El Prat
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Construcción

Empresas con exención fi scal por inicio de actividad 157 180

Autónomos y 
cooperativas 
En 2014 se han creado 98 
nuevas empresas que se han 
acogido al plan de ayudas 
para las personas 
desempleadas que se 
establezcan como 
autónomos/as o en régimen 
de cooperativa de trabajo 
asociado. Estas empresas han 
iniciado su actividad en los 
siguientes sectores:

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (ayudas 
a autónomos y cooperativas 2014)

PLA EXTRAORDINARI PER A L’OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

4

IMPACTO DE LOS PLANES EXTRAORDINARIOS Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS 
PARA EL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÒMICA 2014 Y 2015

Contratos a través de planes de empleo

Contratos en empresas a través de programas de formación y trabajo

2014 2015 (previsión)

152

159 

220

175

Subvenciones a nuevos emprendedores/as 98 120

Ayudas a la contratación realizada por empresas 102 135

Servicios a las personas 18

Comercio28

Servicios a las empresas 17

Hostelería 25

Transporte6

98 NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES EN 2014 
(distribución por sectores)

Sesión 
informativa 

a nuevos 
emprendedo-
res y empren-

dedoras en 
el Centro de 

Promoción 
Económica del 
Ayuntamiento 
de El Prat (en 

2014 se crearon 
98 nuevas 
empresas 

gracias al plan 
de ayudas). A 

la derecha, una 
trabajadora 

de la sección 
de servicios 

industriales y 
manipulados 

de La Fundació 
Rubricatus 

de El Prat.

Año
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Cristina 
Romero
Emprenedora

En la situació actual, amb 
tantes famílies sense fei-
na, considero molt posi-
tiu el Pla de mesures de 
suport a la contractació 
de l’Ajuntament. Desti-
nar diners a fomentar 
l’ocupació i la creació de 
noves empreses és una 
mesura important con-
tra la crisi al Prat. Arrencar una activitat suposa moltes 
despeses i pocs ingressos al començament. Els 2.000 € 
de l’ajut m’han servit per poder fi nançar la botiga online 
(www.papilladefruta.com) i part de l’equip informàtic, 
i alleugerir les despeses inicials.

Quatre experiències 
personals 
Quatre persones o empreses que, des de diversos àmbits, s’han 
acollit a algunes de les ajudes de l’Ajuntament expliquen aquí 
la seva experiència

Melodia Bosch
Participante en un programa de 
formación y trabajo

Participar en un programa de empleo de informadora am-
biental en los espacios naturales de El Prat me ha sido de 
mucha utilidad, una experiencia nueva para mí que me ha 

permitido conocer a per-
sonas increíbles. Además 
he aprendido mucho de 
la naturaleza, que tenía 
muy olvidada. Ha sido la 
primera vez que trabajaba 
en este ámbito, lo que ha 
supuesto ampliar mi cu-
rrículum y experiencia. Y 
me ha sido muy útil, pues 
a raíz de este plan de em-
pleo hoy tengo trabajo ¡y 
espero que dure!

Família Rodríguez
Empresa Poly-Prat SA, acollida als ajuts 
de suport a la contractació

Valorem positivament qualsevol tipus d’ajut, però no ha 
estat el motiu principal per contractar personal, ja que tot 
està supeditat al futur i a la continuïtat i viabilitat de la fei-
na. Pel que fa al candidat, tan important és l’experiència 
com els estudis que tingui. En el nostre cas necessitàvem 
tècnics en injecció per termoplàstic. Vam necessitar un 
empleat i es va donar el cas que en aquell moment existia 
aquest tipus d’ajut, al qual ens vam acollir.

Laura Fabián
Participant en el programa “Joves 
per l’ocupació”

Gràcies a aquest programa, actualment estic treballant 
a la mateixa empresa on vaig fer les pràctiques. A més 
d’introduir-me en el món laboral, aquesta experiència 

m’ha aportat conèi-
xer grans persones i, a 
més, aprendre moltes 
coses sobre el món 
del comerç. També 
he après la manera 
correcta de presentar-
me davant una empre-
sa per demanar feina, 
com fer i exposar el 
meu currículum, etc.



EL PRAT

10
març 15

Dado el impacto positivo de 
los anteriores planes extraordi-
narios de lucha contra la crisis, 
el Ayuntamiento de El Prat ha 
puesto en marcha un nuevo Plan 
para este año 2015. Esta vez, la 
dotación económica será algo 
mayor que en años anteriores, 
llegando a 1.100.000 euros. 

Para desarrollar las medidas 
previstas, el Plan cuenta con el 
apoyo de los agentes económi-
cos y sociales y de los grupos 
municipales fi rmantes del Pacto 
por el Empleo y Desarrollo Eco-
nómico de El Prat (ver informa-
ción de la página 12) ❧

Plan de medidas
extraordinarias 2015

Medidas

Ayudas a la 
contratación

Ayudas autónomos 
y cooperativas 

Benefi ciarios Características

Empresas y entidades

Emprendedores/as                  
en  situación de 
desempleo 

2.000 € / 6 meses               
1.000 € / prórroga 6 meses 
3.000 € /12 o más meses

2.000 € por puesta en marcha

Fiscalidad municipal Empresas, comercio 
y restauración

Exención de tasas por inicio de 
actividades y exención de la tasa de 
recogida de residuos comerciales

Planes de empleo 
para desarrollar 
proyectos 

Entidades sin ánimo 
de lucro y empresas 
de inserción

Proyectos de formación, orientación 
e inserción laboral y autoempleo

PLA EXTRAORDINARI PER A L’OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 2015

Lisant es una 
de las empresas 

pratenses 
que se han 

benefi ciado 
del Plan de 

medidas 
extraordina-

rias para la 
contratación 
de personas 

desempleadas 
del municipio. 

A la derecha, 
un joven 

emprendedor 
de El Prat 

recibe 
información de 

los programas 
de apoyo que 

ofrece el Centro 
de Promoción 
Económica del 
Ayuntamiento.
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¿Qué hace el Ayuntamiento de 
El Prat para promover el empleo?
El Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento desarrolla anualmente 
diversos programas para facilitar el acceso de las personas al mercado laboral 
y para la puesta en marcha de proyectos de nuevos emprendedores/as

La formación, el asesoramiento y el fo-
mento del autoempleo son las tres bases 
principales de los programas municipa-
les de promoción del trabajo y de apoyo 
a la emprendeduría. La fi nanciación glo-
bal de estas políticas activas para 2015 
asciende a 2.150.000 €, cofi nanciados 
con la Generalitat, la Diputación y el Àrea 
Metropolitana. Los principales progra-
mas son los siguientes:

[ FORMACIÓN Y TRABAJO
Combinan la formación ocupacional 
y la contratación de personas en paro 
para hacer tareas de apoyo en diferentes 
secciones municipales. Uno de los pro-
gramas, “Joves per l’ocupació”, se dirige a 
personas de 16 a 24 años, con baja cuali-
fi cación, que hacen prácticas no remune-
radas en una empresa, con la posibilidad 
de acceder a un contrato laboral.

[ FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN
• Cursos de formación con certifi cado 
de profesionalidad, con prácticas no re-
muneradas en empresa.

• SEFED. Formación en administración 
y gestión en una empresa simulada de 
logística (CargoPrat), con prácticas no re-
muneradas en empresas. Este programa 
ha cumplido 25 años en El Prat.

• Programa de formación e inserción 
(PFI). Para jóvenes de entre 16 y 21 años, 
sin graduado en ESO, para proporcionar-
les recursos personales y profesionales 
para hallar trabajo y/o reincorporarse al 
sistema educativo.

[ SERVICIO DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS
Apoyo a las personas emprendedoras y a 

las microempresas, desde la generación 
de la idea hasta el desarrollo técnico del 
plan de empresa y su acompañamiento 
una vez en funcionamiento. 

[ ORIENTACIÓN
A través del programa “Espai de recerca 
de feina” i del Servei Local d’Ocupació, las 
personas usuarias reciben información y 
apoyo en la búsqueda de trabajo ❧

Formación 
ocupacional

Orientación Apoyo a la 
emprendeduría

160 161 175 206

1.101

1.489

558
625

Año 2013 - Total: 1.994

Año 2014 - Total: 2.481

Formación 
y trabajo

NÚMERO DE USOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
DE APOYO A LA EMPRENDEDURÍA Y AL EMPLEO 
(comparativa 2013-2014)
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PLA EXTRAORDINARI PER A L’OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Pacte per a l’ocupació 
i l’activitat econòmica

Reunió de la comissió de seguiment amb els representants de l’Ajuntament, sindicats 
i organitzacions empresarials de la ciutat.

El 10 de febrer passat es va reunir la 
comissió de seguiment del Pacte Local 
per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmi-
ca del Prat. La comissió està integrada 

per l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor; el 
tinent d’alcalde de Promoció Econòmi-
ca, Comerç i Turisme, José García; la ti-
nent d’alcalde d’Acció Social, Margarita 

Acord entre Ajuntament, sindicats i empreses 

García; els portaveus dels grups polítics 
municipals, i representants dels sindi-
cats UGT i CCOO i de les associacions 
empresarials PIMEC del Baix Llobregat, 
ACIP (Associació de Comerciants i In-
dustrials del Prat), El Prat Empresarial, El 
Prat Gran Comerç i Associació Gastrono-
mia i Turisme.

La comissió va donar suport i es va 
comprometre amb el Pla de mesures 
extraordinàries per a l’ocupació i la reac-
tivació econòmica, del qual es parla en 
pàgines precedents ❧

La comissió dóna suport 
i es compromet amb el 
Pla municipal de mesures 
extraordinàries per a l’ocupació 
i la reactivació econòmica

SUPORT AL PLA EXTRAORDINARI

Tant els representants 
polítics com els sindicals i 
empresarials, compromesos 
a anar tots a l’una per 
promoure l’ocupació al Prat

TOTS A L’UNA
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La Fundació Rubricatus, un
exemple d’integració laboral

La Fundació Rubricatus és una entitat 
del Prat sense ànim de lucre constituïda 
l’any 1997. L’entitat està formada per un 
total de 184 persones, englobades en un 
centre especial de treball (CET), Tesiprat 
Serveis, compost per un total de 109 tre-
balladores i treballadors, i un centre ocu-
pacional, que actualment atén 62 usuaris 
i on treballen 13 professionals.

El CET Tesiprat Serveis

Tesiprat Serveis es dedica a promoure 
i fomentar la integració laboral estable 
de les persones amb discapacitat, mit-
jançant la creació de llocs de treball 
i, alhora, oferint serveis en un mercat 
competitiu. El 88% de la plantilla té con-

tracte indefi nit i 2 de cada 3 persones 
contractades tenen alguna discapacitat 
intel·lectual amb especials difi cultats. 
Tesiprat Serveis compta actualment amb 

7 línies productives de diferents serveis: 
industrials i de manipulats; postals; jardi-
neria; neteja i manteniment d’espais; ne-
teja de vehicles; càtering (sota la marca 
Càtering ÉsBo) i hostaleria (bar del Mer-
cat Municipal).

Forta implicació de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament del Prat dóna suport a la 
fundació formant part del seu Patronat, 
a través de fi nançament i com un dels 
principals clients del CET, incloent-hi les 
diverses empreses municipals: Prat Es-
pais, Aigües del Prat i El Prat Comunicació. 
L’últim acord ha estat el manteniment de 
la jardineria de la pl. Catalunya ❧

Entitat pratenca integrada per 109 empleats/des del centre especial de treball Tesiprat 
Serveis i 62 usuaris/àries i 13 professionals del centre ocupacional, el 75% del Prat

www.rubricatus.org
La Fundació Rubricatus. 
C/ Girona, 10 -12
Tel. 934 784 629
Correu: lafundacio@rubricatus.org

Facebook: /lafundaciorubricatus

Twitter: @FRubricatus

Youtube: /lafundaciorubricatus

Instagram: /cateringesbo

La Fundació Rubricatus té una 
vinculació molt directa amb el 
territori: pràcticament 3 de cada 
4 persones que constitueixen 
l’entitat resideixen al Prat

VINCULACIÓ AMB EL PRAT

Un dels objectius principals de 
l’entitat és guanyar presència 
al Prat per tal de poder 
continuar amb el seu projecte 
d’impacte social en el municipi

MÉS PRESÈNCIA A LA CIUTAT

El centre especial de treball Tesiprat Serveis s’ha adjudicat el manteniment de la jardineria 
de la renovada plaça de Catalunya.

L’entitat té l’objectiu de treballar 
en xarxa amb altres agents del 
territori més proper per impulsar 
projectes, seleccionar proveïdors 
o contractar a treballadors

TREBALL EN XARXA
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PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez CastroImmaculada Llopis Climent

El Prat que ens mereixem
Per als que no em coneixeu, em dic Imma Llopis. 
Sóc infermera de professió (fa gairebé 30 anys que treballo 
com a professional de la sanitat pública) i, per decisió dels 
meus companys i companyes, sóc la propera candidata 
de Convergència a l’alcaldia de la nostra ciutat. Durant 
aquesta legislatura he estat regidora a l’oposició i he 
pogut conèixer de prop la realitat del nostre municipi.

No sóc una política professional, sinó una infermera 
que fa política amb la voluntat de treballar pel meu poble 
i les persones que hi viuen. La meva implicació política 
neix de la convicció que els ciutadans del Prat mereixen 
molt més del que s’ha fet durant aquests anys, malgrat 
que ens hagin volgut vendre la ciutat de les meravelles. 
Únicament ens han explicat la part que els interessa.

La nostra ciutat gaudeix d’unes oportunitats de les 
quals no disposen ni de lluny els municipis del nostre entorn. 
L’aeroport i el port, a part de generar riquesa i ocupació, ens 
permeten disposar del segon pressupost municipal per càpita més 
gran de Catalunya. Ara bé, aquest fet no sembla repercutir en la 
ciutadania. Si partim d’una situació privilegiada, com s’explica que 
la renda de les famílies del Prat sigui un 12% inferior a la mitjana 
del país i de la comarca, que tinguem un nivell d’atur superior al 
de la comarca o que siguem el segon municipi del Baix Llobregat 
que perd més població any rere any? Deu ser que, per a alguns, 
allò de “El Prat, el meu lloc al món” és poc més que un eslògan. 

No ens mereixem un ajuntament que té gairebé 50 
milions d’euros en dipòsits bancaris, en comptes de destinar-los a 
potenciar les polítiques socials i la creació d’ocupació. Tampoc no 
ens mereixem un alcalde que porta més de tres dècades enganxat 
a la cadira. L’actual model de ciutat està esgotat i calen noves 
idees al govern municipal. Per això, estic a la vostra disposició  
perquè entre tots i totes construïm el Prat que ens mereixem.

www.ciuelprat.cat

Trabajemos por la igualdad 
De aquí a unos días celebraremos el Día Internacional 
de la Mujer. Hace escasas semanas, con ocasión del Día 
Europeo por la Igualdad Salarial, el sindicato UGT presentaba 
un informe que ponía de manifi esto que la desigualdad entre 
hombres y mujeres está creciendo en estos años de crisis. Esta 
desigualdad está presente en todos los ámbitos de la vida 
y se refl eja también en el mercado de trabajo: las mujeres 
cobran menos desarrollando el mismo trabajo o, dicho de 
otro modo, tienen que trabajar más para cobrar lo mismo.

Los socialistas siempre hemos luchado por la igualdad 
y la necesidad de impulsar y coordinar políticas en esa línea hasta 
el punto de crear en 2008, por primera vez en nuestra democracia, 
el Ministerio de Igualdad. En el otro extremo está el Partido Popular, 
que ignora cualquier política de igualdad y aprueba una Reforma 
Laboral que ha convertido a España en la campeona europea de 
brecha salarial entre hombres y mujeres. Vamos por mal camino. 

La experiencia nos muestra que aquellos países en 
los que hay más igualdad de género experimentan un mayor 
crecimiento económico: invertir en igualdad de oportunidades 
es invertir en un mayor bienestar social. Los socialistas 
trabajamos en pueblos y ciudades por la igualdad porque 
estamos convencidos de la necesidad de avanzar en la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres. Porque una sociedad que 
discrimina a la mitad de su población es injusta y retrógrada.

También hay mucho que hacer en el ámbito de 
la educación, para que nuestros jóvenes no reproduzcan 
prejuicios y conductas discriminatorias. La apuesta por 
los valores cívicos e igualitarios en el sistema educativo 
debe ser una prioridad. El Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo, debe servirnos para reafi rmar nuestra 
convicción en la lucha por la igualdad, pedir más avances 
y pasar revista a los retos pendientes, que son muchos.

    @PerezJP_    http://juanpedroperez.cat/
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Rafael Duarte MolinaAntonio Gallego Burgos

Queda mucho por hacer
No es ninguna noticia si les digo que nuestro alcalde 
lleva más años que Matusalén al frente de la alcaldía. Creo 
que para la ciudad eso no es nada bueno. Hace tiempo que se 
le agotaron las ideas, la ilusión y las ganas de hacer de El Prat 
una ciudad de primera. Después de tanto tiempo en la misma 
silla ha caído en el conformismo, nunca positivo para afrontar 
los retos de una ciudad en pleno siglo XXI. 

Nuestra ciudad, conformada por gente estupenda, 
tiene muchos retos por delante. Queda mucho por hacer. 
Tenemos que elevar la renta per cápita de los pratenses, acabar 
de una vez por todas con el estigma de Sant Cosme, equipar 
nuestra playa con infraestructuras de primer nivel, impulsar más 
espacios de ocio entre la gente joven, mejorar los accesos y la 
comunicación de nuestra ciudad, regenerar la imagen general 
de El Prat ante el resto de catalanes, entre otros aspectos.

Soy de los que piensan que hay mucho margen para 
reducir el incivismo, que la ciudad puede estar más limpia, 
que se debe seguir luchando sin cuartel contra el “trapicheo” 
de drogas, que siguen faltando plazas de guardería, que 
no se han llevado a cabo políticas efectivas para reducir los 
problemas de aparcamiento en la vía pública, que la zona 
azul no ha servido de nada, que debemos conectar la ciudad 
con el Splau y que el alcalde se equivoca cuando llena de gris 
asfalto los nuevos espacios públicos. Podemos obtener más 
benefi cios de nuestra vecindad con el aeropuerto, debemos 
ayudar muchísimo más a nuestros siempre olvidados comercios 
y apoyar más a las pequeñas empresas que tantos puestos de 
trabajo crean. 

John F. Kennedy decía que “el conformismo es el 
carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento”. La falta 
de ambición y la resignación perpetúan el empobrecimiento 
económico y social de El Prat. 

www.antoniogallego.es

Syriza y nosotros
La victoria de Syriza en las pasadas elecciones 
griegas ha supuesto un verdadero terremoto en el mapa político 
europeo. Ha sido el primer triunfo de una fuerza que no oculta 
que es inequívocamente de izquierdas (Syriza son las siglas 
de “Coalición de Izquierda Radical”) y que defi ende políticas 
contrarias a la austeridad y a los recortes, comunes hasta 
ahora en Europa, y muy especialmente en los países del sur.

La propuesta de Syriza trata de cuestionar los 
fundamentos económicos que han desembocado en la crisis actual 
y, sobre todo, plantear alternativas a los mecanismos que Europa 
ha recetado para combatirla. Se trataría de volver a las políticas 
de crecimiento económico como única manera realista de reducir 
los efectos sociales de la crisis y reducir también el endeudamiento 
público, volver a hablar de redistribución de la riqueza y dejar 
a un lado un concepto tan difuso como la solidaridad, y 
considerar que un espacio económico único europeo con una 
moneda única debería implicar también una hacienda única.  

Todos esos elementos se superponen en las propuestas 
de Syriza para salir de la crisis: políticas de crecimiento y no de 
austeridad, reformas para expandir la economía y no recortes de 
servicios públicos, redistribución de la riqueza europea y no planes 
de devolución de la deuda que estrangulan a los países del sur. Son 
planteamientos que muchas fuerzas de izquierda venimos haciendo 
en los últimos años, y son las bases con las que Syriza ha abordado 
la negociación con la Unión Europea. En palabras del nuevo 
ministro griego de fi nanzas, Yanis Varoufakis: “Nuestro gobierno no 
está pidiendo a Europa una vía para pagar nuestra deuda: estamos 
pidiendo unos cuantos meses de estabilidad fi nanciera que nos 
permitirán embarcarnos en las tareas de reformas que la población 
griega pueda soportar y que nos devuelvan al crecimiento y pongan 
fi n a nuestra incapacidad para devolver nuestras deudas”. Sin 
duda, es un momento de esperanza y de confi anza en que puede 
haber una alternativa real a las políticas económicas actuales.    

www.iniciativa.cat/elprat
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El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, y la teniente de alcalde de Acción Social, Margarita García, han visitado a dos mujeres 
de El Prat con motivo de su centenario: Raimunda Galicia (foto izquierda) y Fructuosa Olmo (derecha).

                                        FELICITACIÓN A DOS ABUELAS CENTENARIAS DE EL PRAT

Des de principis de febrer circula un autobús més a 
la línia 165, que connecta directament el Prat amb la 
pl. Espanya de Barcelona. Així, la freqüència de pas en 
hora punta del 165 i del 65 combinats ha passat dels 
7 minuts de mitjana a 5,5 o 6 minuts. D’altra banda, 
abans de Setmana Santa s’incorporaran a la ciutat set 
noves marquesines a diverses parades d’autobús.

                                        MÉS AUTOBUSOS I MARQUESINES

El Prat és el municipi metropolità on més ha crescut el 
nombre d’usuaris del Bicibox, un aparcament de bicicletes 
(www.bicibox.cat). L’any 2014 es va tancar amb 236 persones 
abonades, gairebé el doble de l’any anterior, en què n’eren 
123. Durant el 2014 el Bicibox del Prat va registrar 11.000 
usos (bicis aparcades), enfront dels 5.600 de l’any 2013.

EL BICIBOX DOBLA EL NOMBRE D’USUARIS AL PRAT
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Gairebé 70 persones, la majoria estudiants d’institut, 
són voluntàries del projecte municipal Lecxit, en 
què acompanyen infants de primària en activitats 
de lectura. Fa uns dies, un grup de voluntàries va 
assistir a una sessió de formació al Cèntric (foto). 

          VOLUNTARIAT PEL PROJECTE LECXIT

Aquest any, les rues del Carnaval han acabat el recorregut 
davant La Capsa, en lloc de fer-ho a la pl. de la Vila. Aquest 
canvi ha afavorit la seguretat, ja que s’han evitat carrers 
estrets i l’acumulació de gent en aquesta plaça. A La Capsa, 
a més, les comparses han tingut més espai per fer els 
lluïments. Aquest canvi d’itinerari l’ha adoptat l’Ajuntament a 
petició de la Comissió de Carnaval, formada per les diferents 
entitats i grups que participen al Carnaval del Prat. Unes 3.800 
persones van participar en les rues. Vídeo a www.elprat.tv

RUES DE CARNAVAL MÉS SEGURES I LLUÏDES

El 17 de febrer es van inaugurar les Jornades FP.Prat, organitzades 
per l’Ajuntament i els instituts de formació professional Illa dels 
Banyols i Ribera Baixa. A l’acte es van reconèixer les empreses 
destacades per la seva col·laboració amb els instituts i amb 
el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament: Alliance, 
Barcelona Airport Hotel, Conforama, Hospital Universitari de 
Bellvitge, Iberia, Industrias Titan, Nestlé, Nissan i Residència i 
Centre de Dia Onze de Setembre. Vídeo a www.elprat.tv

JORNADES FP.PRAT
L’Ajuntament del Prat ha rebut un dels premis Administració 
Oberta, que atorga la Generalitat. Els guardons valoren si 
el web municipal ofereix tramitació electrònica, si disposa 
de seu electrònica i tauler electrònic d’edictes, si els 
proveïdors hi poden dipositar factures electròniques o rebre 
notifi cacions electròniques, o si l’Ajuntament intercanvia 
dades telemàticament amb altres administracions. A la foto, 
el tinent d’alcalde Rafael Duarte (dreta) recull el premi.

          L’AJUNTAMENT DEL PRAT, PREMI ADMINISTRACIÓ OBERTA
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Aquest març fa 20 anys de la creació de 
la Regidoria de les Dones de l’Ajunta-
ment del Prat. Aquell mateix any es va 
celebrar a Pequín (Xina) la cimera mun-
dial de dones, que va ajudar a canviar 
l’enfocament de les polítiques de gène-
re. Al Prat, l’objectiu de la igualtat de do-
nes i homes es va començar a treballar 
de manera transversal a totes les àrees 
municipals: urbanisme, economia, salut, 
serveis socials, esports... 

A la nostra ciutat, no obstant, abans del 
1995 ja existien projectes específi cs per 
a dones, com el Servei de Planifi cació Fa-
miliar (amb Carmina Balaguer i Maruja 
Pelegrín al capdvant, que va ser pioner 
a l’Estat espanyol) o el Servei Municipal 
d’Assessoria Jurídica, per exemple. 

Objectius assolits

Durant aquests 20 anys, al Prat s’han 
aconseguit objectius com els següents: 
aprovació del Pla local d’igualtat; crea-
ció del Consell de Dones; formalització 
d’un circuit local interprofessional per 
a la prevenció, atenció i recuperació 
de les dones que han patit violència 
masclista; posada en marxa del Ser-
vei d’Informació i Atenció a les Dones, 
SIAD; una completa oferta coeducativa 

20 anys 
treballant per
la igualtat

El 10 de març a les 19 h, 
acte de celebració

Participants a la Trobada de Dones del Prat 2014.

i de prevenció de la violència masclista, 
adreçada als centres educatius; oferta 
formativa i capacitació en clau de gène-
re (Formant Espais de Dones, trobades 
de dones...), i moltes activitats de sen-
sibilització ciutadana (Dia de les Dones, 
Dia d’Acció per la Salut i Dia contra la 
Violència vers les Dones).

Gràcies als grups de 
dones i entitats

Cal reconèixer el suport dels grups de 
dones i entitats que, abans i tot de la 
creació del Consell de Dones, han inspi-
rat i donat suport a les accions i projec-
tes per fomentar la igualtat entre dones 
i homes a la ciutat ❧

Molta feina 
per davant
La lluita pels drets de les dones 
ha de continuar fi ns assolir la 
igualtat real, perquè les joves i 
nenes puguin gaudir en el futur 
de, com a mínim, els mateixos 
nivells d’igualtat que tenim 
actualment. Consulteu tot el 
programa d’activitats al voltant 
del 8 de març, Dia de les Dones, 
a www.casesdenpuig.cat o 
adreceu-vos a dones@elprat.cat.
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

La inscripció de les 
activitats amb aquest 
símbol es pot realitzar per 
Internet a
https://online.elprat.cat 
o a l’equipament 
organitzador.

Mentides íntimes 
amb Carme Elias i Carla Garcia 
Espectacle de veu i violí. Poesia íntima de grans poetes 

contemporanis de la mà d’una de les actrius més reconegudes 

de la nostra escena. Poemes que ens faran arribar a les parts 

més amagades del nostre ésser, aquelles que sovint són secretes 

perquè mostren les nostres febleses, els nostres anhels, els 

nostres amors i els nostres odis , els nostres dubtes i les nostres 

fragilitats. En aquests poemes hi trobarem l’essència de les coses, 

les persones, les actituds.

Carme Elias, amb una dilatada carrera teatral compaginada amb 

cinema i televisió, és una actriu amb una sòlida trajectòria. Carla 

Garcia participa en diverses formacions musicals amb piano i 

violí.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 23, a les 19.30 h 

La sombra del átomo + Mind The Step en concert
Nit de doble cartell de música de la nostra ciutat amb dues bandes amb una destacada trajectòria en el circuït musical. 

La Capsa. Dissabte 21, a les 22.30 h

La Sombra del átomo, amb anys d’experiència en directe, destaquen 

pels seus arranjaments orquestrals, lirisme melòdic i molta energia rítmica, 

juntament amb elements psicodèlics i simfònics. 

El pop dels Mind the Step va sorgir arran del viatge que dos dels membres 

de la banda va fer a Irlanda. Aquest aire irlandès segueix present, juntament amb 

el pop britànic i el rock alternatiu a l’ADN d’aquesta banda que canta amb català, 

castellà i anglès.

http://www.facebook.com/elpratcultura
https://twitter.com/elpratcultura
http://www.flickr.com/photos/elpratcultura
http://www.youtube.com/elpratcultura
http://www.issuu.com/elpratcultura
https://www.facebook.com/pages/Carnaval-del-Prat/177926800616%3Fv%3Dwall
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HcSbLNV-gKBqP53qL8bZs-A
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6K6LaBHw91xsk_zONDdjhqQ


La integració de les dones 
musulmanes a Catalunya
Trobada de dones 
Catalunya-Marroc
Organització: Comunitat Islàmica 
del Prat

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dissabte 7, a les 17 hX
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Jam Session
Seguim amb els diumenges de Jam. Cada 
cop hi ha més sintonia entre els músics i 
sempre comptem amb noves incorporacions 
a l’escenari de La Capsa.

La Capsa. Diumenge 15, a les 20 h

Carrots + Tachenko 
Concert de dues 
bandes mítiques 
que tornen a un 
dels escenaris on 
més han brillat. 
Remata la nit 

Guille Milkyway Dj amb un set especial 
per acabar la nit a dalt de tot!

La Capsa. Divendres 20, a les 22.30 h 
Entrada: 10 € 

Concert dels Combos 
de l’Escola Municipal de 
Música del Prat

Després de mesos de 
treball intens podrem 
gaudir en concert dels 
Combos de música 
moderna.

La Capsa. Dijous 26, a les 19 h

Totes som Paraules!
Música en directe amb l’All Star Band. Una nit 
on les noies del Paraula de dones ens regalaran 
de nou grans hits i tu també podràs pujar a 
l’escenari. 

La Capsa. Divendres 6, a les 22.30 h 
Entrada: 5 €

Arce + Ocer y Rade 
+ Alea Fellas 
Cartell de luxe amb dos projectes consolidats 
del hip-hop espanyol. Els teloners seran els 
pratencs Alea Fellas, participants del projecte 
Cocoon 2013.

La Capsa. Dissabte 14, a les 22.30 h 
Entrada: 5 € 

Orquestra de Cambra Terrassa 48
Músiques per a explicar
Programa on s’interpretarà Les Nacions, 
La Battaglia, El lament d’Ariadna i La casa 
del diavolo. Les músiques seran explicades 
pels membres de l’orquestra abans de cada 
interpretació.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 15, a les 19 h. Entrada: 10 €
En finalitzar el concert, col·loqui amb 
membres de l’Orquestra

Cuidar, educar, netejar, 
cuinar... És treball!
amb Yayo Herrero
Dues sessions on es parlarà dels treballs 
invisibles necessaris per la vida que 
majoritàriament fan les dones amb 
l’objectiu de posar-los en valor. 
Organitza: Programa Municipal de Dones

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 16 i dimarts 17, a les 18 h
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Cia Teatre Km0 Bluelegged 
Trivial, d’Enric Rufas i 
Francisco Lorenzo

Tres personatges que es troben 
per casualitat, comencen a actuar 
junts i el que comença com un joc 
es transforma en una prometedora 
empresa familiar. 

Teatre Modern. Dissabte 21, 
a les 21 h. Entrada: 12 €

Cia Lolita Corina
Brujas
Una mort accidental, la 
consulta d’una bruixa, un 
quadre... De vegades solament 
fa falta una petita empenta 

per tal que els poders ocults es manifestin. És l’hora de 
les bruixes! 

Teatre Modern. Divendres 27, a les 23 h
Entrada: 10 € 

Cia L’Artesà Teatre
Ninette y un señor de 
Garrovillas
Quan la seva mare mor, Andrés Martínez aprofita 
per fer un viatge que desitja des que era nen: visitar 
Barcelona. Adaptació de Jordi Salas del clàssic de 
Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia. 

Teatre Modern. Diumenge 1, a les 19 h 
Entrada: 8 €

Ballet Flamenco de Andalucía
En la memoria del 
cante. 1922 *
Espectacle que fa un homenatge a 
les figures que es van donar cita al 
primer Concurso de Cante flamenco 
d’àmbit nacional, a Granada el 1922. 

* Canvi d’espectacle per motius aliens a 
l’organització 

Teatre Modern. Dissabte 14, a les 21 h
Entrada: 15 €

Al Teatre Kaddish
Vagas y maleantas, 

de Raquel Loscos
Quatre coristes del Club Café 
Maravillas, de quatre èpoques 
diferents, ens ofereixen una actuació 
que no ens deixarà indiferents. 

Divendres 13 i dissabte 14, a les 
20.30 h i diumenge 15, a les 19 h
Entrada: 6 €

La Paradoxa de 
Protàgores
de Jordi M. Manau
Tragicomèdia frívola, cínica i amb 
pinzellades d’humor absurd que crea 
el dubte en l’espectador i el fa partícip 
d’una sàtira social contemporània. 

Dissabte 28, a les 20.30 h i 
diumenge 29, a les 19 h
Entrada: 6 €

Electrònica emergent
Nit per descobrir les 
propostes més joves i 
emergents de l’electrònica 
de la nostra ciutat amb els 
sons més contemporanis 
de les mans de Dj Billy, 

M.A.A.D. SAUCE, Adri Otero & Ivan 
Bascuñana i Nigel Lamas

La Capsa Divendres 27, a les 00 h

Ol’Green en concert
Grup vocal format per una 
quinzena de joves cantants 
que tenen com a màxima fer 
gaudir al públic en cada un 
dels seus concerts amb un 
repertori eclèctic i una posada 
en escena amb bones dosis de 
ball i d’humor. 

Teatre Modern. Diumenge 29, a les 19 h 
Entrada: 12 €

Vermutis al Sol 
Música en directe amb diferents dj’s. 
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Terrassa Cèntric Espai Cultural
Dissabtes i diumenges a les 12.30 h

El mar i els naturalistes al segle 
XXI: la necessitat del coneixement 

amb Pere Abelló
Pere Abelló és biòleg de l’Institut de 
Ciències del Mar. Ens explicarà el 
paper dels naturalistes al segle XXI 
per a conèixer i donar a conèixer la 
natura que ens envolta i que fa que 
la nostra vida sigui possible. 

Organització: Associació d’escriptors Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dijous 19, a les 19.15 h

http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230w5PvOfoX3-FFdmE5CXryP5WW3awYeYzU7
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6OOHWAIv33zcLxwSf-AS8DVpN6epHFH9B
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6eTWbfpeKCIngYja0AtZgeyF5hBlBp_Ua
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6-O8RAXKt4GgHXTU6scKMb3uaCEzSFg8d
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wgrswr1EKsPJAwlHhX4JNP63Clv_TRPge
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wHVSVjjdOK7x9WiuaPBPidUpkabDFMqtx
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6wv3nnY3ENVsICioaD2TX4w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6QreIhHNy23aAlC2aOqbK4rd_kWIFeDF2
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6YD1oN6ONCfU4UuQ0DfHje054L2NRT7pE
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6tVkiLERWlyEWpY_5XAdet22HN2ge7SaD
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6K9yvofbu7Dz79qtn6f5Rov-rviC2utfv
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6l0aIrnij5rG5lLMAML70R8lbNmFHE2WF
http://www.centricgastrobar.com/index.php/cultura/vermutis-al-sol
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wNqcIDrCAgQ2OVdiBI40XVw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeYPNhUtknxzRN4H-hGvbJxx6fsA94ZrgiA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HODXnhzP7XJ_ksM9oAMwEOA
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6SO9aMnL3qW8m6J72aN4zsQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6V-ZF7dI6nyEvC-W5Ti0L5njcLFty9gE0


ENCARA POTS VISITAR

E.P. 04. Veritat o mentida
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 5 d’abril

De pana i de 
campana. Els 
joves dels 70
Cèntric Espai Cultural
Fins al 31 de maig

Víctor Siles
Quimera
Organització: Tataricum

Ona Nuit restaurant. Fins al 5 de març

Enric Rufas 
Making Off Curtmetratge 
VÍCTIMAS
Organització: Tataricum

Cèntric Gastrobar by Ona Nuit
Fins el 15 de març
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NOVES EXPOSICIONS
Agrupació Fotogràfica Prat
Exposició  col·lectiva 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 27 de març al 26 d’abril
Inauguració: Divendres 27, a les 20 h

Sílvia Martos 
Reconstrucció de Mapa 
d’identitat col·lectiva

Projecte d’art tèxtil on es visualitza 
l’experimentació i la relació dels 
diferents  significats i valors del 
concepte de la taca com empremta 
d’identitat i memòria.  

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
De l’11 de març al 30 d’abril
Inauguració: Dimecres 11, a les 20 h

Mostra de tallers
Mostra dels treballs realitzats per les dones dels 
diferents tallers de l’AVV Jardins de la Pau. 
Activitat dins del cicle Dia Internacional de les 
Dones. Organització: AVV Jardins de la Pau 

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 6 al 13 de març

Cine club 
Philomena
de Stephen Frears

2013, Gran 
Bretanya 
Philomena Lee va 
ser obligada de jove 

per les monges de l’internat on vivia a 
donar el seu fill en adopció. Cinquanta 
anys més tard decideix buscar-lo i 
explicar la seva història. 
Activitat dins del cicle Dia 
Internacional de les Dones

Cine Capri. Dimecres 11, a les 10 i 18 h
(versió doblada) i les 20 h (versió 
original)

El cine de Frida
Dulce país
de Mihalis Kakogiannis

Xile, 1973. Una onada de 
caos i violència assola el país 
degut a l’imminent cop d’estat 
militar. Anna i Ben queden 
commocionats quan els amics 
de la jove parella són arrestats, 
degradats o perseguits
Organització: Associació de 
Dones Progressistes Frida 
Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Dijous 5, a les 17 h 

Conèixer món
Pura Sang amb Ada Castells
Dos móns tan diferents com la Menorca rural 
i la Barcelona de l’Eixample marquen el ritme 
d’una novel·la que segueix el fil d’un misteri, 
on el rol de la dona és protagonista.  

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 3, a les 19 h

Món contemporari 
Política i mitjans de comunicació 

amb  Jesús Maraña i José Andrés Torres
La crisi actual i la irrupció de les TIC han transformat la 
professió periodística. Són els mitjans de comunicació mers 
servidors del sistema, cronistes de la realitat o la constitueixen?

Cèntric Espai Cultural. Dijous 5, a les 19 h
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Programació 
del Cine Capri
Estrena simultània de:  

Kingsman: Servicio Secreto 
(27 i 28 de febrer i 1 de març), 
Chappie (13, 14 i 15), Home, 
Hogar, dulce hogar (20, 21 i 
22), Cenicienta (27, 28 i 29) 

Altres pel·lícules: Insurgente 
(serie Divergente)

Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 o a la 
web www.cinecaprielprat.com
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La història del Prat: 
La petjada de les dones 

L’Arxiu municipal 
ens proposa aquest 
itinerari històric per 
alguns carrers i espais 
de memòria relacionats 
amb les dones del Prat. 

El recorregut posa l’accent en el paper de les 
dones en la nostra història i vol fer visible la 
seva petjada tot evidenciant la seva aportació. 

Punt de sortida: Plaça de la Vila
Diumenge 8, d’11 a 13 h 
Cal inscripció prèvia enviant un mail a: 
patrimonicultural@elprat.cat o al 93 478 28 58

El secret de Rennes-le-
Château d’Enric Sabarich
Un viatge iniciàtic a l’origen de la llegenda de 
Rennes-le-Château i els cures del Razés, on es 
dóna una nova visió a un dels grans enigmes 
històrics dels últims temps. 

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 11, a les 19 h

Trobada 5è aniversari 
Tintablava
L’Associació d’escriptors del Prat, Tintablava, 
arriba als cinc anys de vida i ho celebra amb un 
acte cultural obert a tothom. 
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dijous 12, a les 19.15 h

Tertúlies d’art 
entre llibres amb Elisa 
García i Mariano Ríos
Espai per conèixer artistes 
de la nostra ciutat i descobrir 
alguns dels llibres d’art 
que es troben a l’espai de 
documentació de Torre 
Muntades. 

Centre d’Art Torre Muntadas 
Dijous 19, a les 19 h

GASTRONOMIA
Mes que cuina
Poesia i vi  
Maridatge del vi amb un altre 
element que no és comestible, 
tot i que es pot assaborir amb 
tots els sentits: la poesia. 

Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa. Dijous 26, 
a les 17 h. Inscripció: 4 €

8a edició de Festival de 
Sopes del Món 
Podeu presentar la vostra 
sopa i participar al concurs. 
També trobareu espai 
gastronòmic, activitats per 
a nens i grans i música en 
directe.  
Organització: GATS i Centro 
Extremeño Ruta de la Plata
Pl. Remodelació
Dissabte 14, a partir de les 
10 h

Espai obert de circ
A partir de 13 anys
Espai d’assaig obert 
per provar i entrenar 
tècniques de circ: 
equilibri, acrobàcia, 
aeris i malabars. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 13, a les 18 h

http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHODMerudLBM9HyZWiT2f5zJ8h8ndl8zZ4A
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8m5CfIjCnfAIyxFkUMXACqIP21vYJB02fL
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHNdmZ4XQKqbwnMpLob-ceuLPmyueSS3Vtw
http://www.onanuit.com/index.php/mas/arte/item/250-quimera_-v%25C3%25ADctor-siles
http://centricgastrobar.com/index.php/cultura/item/592-making-off-cortometraje-v%25C3%25ADctimas
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HoZ4d82NYZCj_8Yg6p1EOsw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HoNyi9gcbbXV-nULpwu2P2A
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HbZd5bdn1tqYMlbGofNDjjQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWdjoGxZmQ7HYnBNi37VuzRm41AAItId9Q
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8m6rl7C00tXCkd05orliHk7lmEgkb7beK6
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP82TSpRswmJtxOq2EtR5M2ZQhvyVkgyg6Cw
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSnqD6zbgOBOP-MQr5xudUNPdlIaHmZWRAw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6vALBq3EIwyT5_FUyE8kvNA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c65AlB7EbY0MlZUZrMirAvVg
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8zN6p05tG2PloDVR8Iuj_Fe0_4p5sLo1NA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP86NTwn1wVIidC40hoOn9gPqnjKrlYiMa5Q
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c681-QgtVruE6FOi5oYEFE5w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6uCy1mm38ANPk4-OL4xZtRg


TALLERS 
Art en família  
Una exposició dins una capsa-conte  
amb Planeando Truchas 
Activitat recomanada per a nens i nenes de 
4 a 9 anys, acompanyats d’adults

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 15, 
a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia

Cada mes la Biblio fa tallers
Tastets de Circ,
amb Joan Pau Giralt
Aprendrem el funcionament del 
diàbolo, el plat xinès, les pilotes, 
les anelles, els mocadors. 

Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 18, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Kit (Klub Infantil Tecnològic) 

Pintar amb espurnes
Recomanat per a nois i noies, de 9 a 12 anys
Dibuixem un robot amb pintura conductiva 
d’electricitat, li afegim una pila i leds de colors 
i muntem i connectem el circuit, per tal que 
s’il·lumini. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 19, a les 17 h. Cal inscripció prèvia

JOCS
Racó del JoC
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 17.30 h 
Grup de grans (de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 7. Descobreix la música en família
Dissabte 14. Instruments musicals amb 
material reciclat
Dissabte 21. Ballem!
Dissabte 28. Mousse de llimona

TEATRE I MÚSICA
Cia. Titelles Vergés
En Perico Cuiner

Conte clàssic on 
s’expliquen les 
peripècies d’un 
cuiner molt eixerit, 
en Pericu. Després 
de veure l’obra, 
construirem un 

titella de mà d’allò més curiós!

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 8, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

Avui toca concert! 
Orquestra de Cambra Terrassa 48 
Si voleu sentir música clàssica, veure els 
instruments i als músics de prop podeu 
gaudir de l’experiència amb la llibertat que 
necessiten els infants: un tast musical de 15 
minuts per als més petits.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 15, a les 18 h 

Cia. Tanaka Teatre
Racons.
Més enllà 
d’un viatge
La Rita és una noia 
aventurera que ha 
viatjat per tots els racons 

del planeta. Ara es troba a l’aeroport 
de Barcelona, a punt d’agafar un avió. 
Durant l’espera recordarà i compartirà 
tres històries ben diferents. Un espectacle 
de teatre, titelles, màscares, projeccions i 
danses del món. 

Teatre Modern. Diumenge 22, a les 18 h
Entrada: 5 €
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LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i nenes 
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 7. Superheroïnes,
amb Blai Senabre 
Dissabte 14. El col·leccionista de contes, 
amb Santi Rovira
Dissabte 21. El gos faluc i Rosalina la rata 
espia, amb Anna G. Cuartero
Dissabte 28. Les paraules màgiques,
amb Anna García

Dijous 12, a les 18.30 h
Storytime (conte en 
anglès): Mousy, where 
do you live?

Dissabte 14, a les 11 h
L’hora dels nadons: 
Contes d’animals, amb 
Anna García 

Laboratori de lectura en família
A través del mirall,

amb Marta Roig
Activitat adreçada a 
famílies amb infants 
entre 5 i 9 anys 
Forats negres, 
trens amb destins 

incerts, portes de tres panys i un mirall... 
T’agradaria travessar-los i saber què 
s’amaga a l’altre costat?

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 26, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Activitats de lleure 
del mes de març

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran Cases d’en Puig

Serveis de Ciutadania
Horari: de 9 a 13 h . Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616 

 www.pratgentgran.com

DIMARTS 3
Xerrada: Apropa’t a la Psicologia
La psicologia forma part de les nostres vides. Coneix conceptes 
bàsics d’aquesta ciència i les diferents teories psicològiques que 
existeixen. A càrrec d’Ana Sánchez psicòloga
Casal Remolar, a les 18 h. Entrada lliure

DIMECRES 11
Sortida cultural: Visita a l’Hospital de Sant Pau 
Visitarem el conjunt modernista més gran del món. Podrem conèixer 
d’aprop l’obra més important de Lluís Domènech i Montaner.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 10 €

DIMECRES 18
Cine: “Un viaje de 10 metros”
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

DIMECRES  25
Caminada: ESPARRAGUERA
Caminada del cicle de Passejades de la Diputació de Barcelona 
“A cent cap als cent” 
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

Recordeu que a partir del mes de març ja podeu entregar 
els vostres escrits per Sant Jordi
Data límit d’entrega 10 d’Abril. Més informació al Programa de 
Lleure de la Gent Gran i Casal El Remolar

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh38S1PUc-l0Mn1VuBD743puQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3p2mwhgpuJ6Jzss7K8Kzq6A
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3o3B9ZP2Hdg8eHUTIp0l5bw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3htuyUz_o0-z9YspSJnbaAw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3N1CJJJ1vjakZDKcKN-08Rw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWO8O0FF4BK1qoB2WDvZH8xUI4XkQviLQjA
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3a92o6gmMVsP0Lilb_79QAA
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHDxxw3dTpuVEEhmr3HD5xHFBWs3fNK8IFQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIebforptw0pCoMN9TyZJ5sAUfaazWeQf49w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowLhBGuS8GqtTteYHIin8GVRYb4Y2oLGG8
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mqf3A6sRztYvimq8NshEUNw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWHE9u-9FRwh3NDYwZR0YQdtose_iX0G78g
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP84hh_fEcW1fXvh8_wqfbV04DNlmf2J50SQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8_r6OwSlK7pCNqaFzODWt45IHj5GdLNTRQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8xdfN4fK-E2sFYmD02bx8p5Q0fvdf1N0OQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP87NHKXvZCCFt5qSucIC4H82BRM-9jorqaQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP87NHKXvZCCFt_bVL5wx3pJs4JKRvhPUIdA


EL PRAT

23
març 15

Durant els dies de la 
preinscripció, l’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització (OME) atén 
el públic a la pl. de la Vila, 9 
(antiga seu d’Aigües del Prat)

L’OME, A PL. DE LA VILA, 9

L’Ajuntament vetlla pel 
respecte a la normativa i 
actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb 
les dades d’empadronament

COMPLIR LA NORMATIVA

Preinscripció escolar, 
del 10 al 17 de març
Ja es pot demanar cita prèvia a l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització (OME) a través de
www.elprat.cat o del tel. 933 790 050

La preinscripció per a educació infantil, 
primària i secundària obligatòria per al 
curs 2015-2016 es farà del 10 al 17 de 
març, segons ha fi xat la Generalitat.

Les famílies del Prat amb fi lls i fi lles que 
començaran segon cicle d’educació in-
fantil (nascuts al 2012) o ESO (nascuts 

al 2003) han rebut o rebran aviat a casa 
la informació sobre el procés i un llibret 
de l’Ajuntament amb les característiques 
i funcionament dels centres educatius 
(també ho podeu consultar a www.el-

prat.cat/educacio). Cal formalitzar la 
preinscripció dins el termini establert, 

tenint en compte que el centre demanat 
en primera opció determina la puntua-
ció, basada en els criteris de baremació. 
Aquesta puntuació es mantindrà per a la 
resta de centres demanats.

L’Ajuntament vetlla pel respecte a la 
normativa i actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb les dades 
d’empadronament.

Ofi cina Municipal 
d’Escolarització

L’Ofi cina Municipal d’Escolarització 
(OME) gestiona tot el procés de preins-
cripció, informa i orienta les famílies i 
recull i tramita les sol·licituds de preins-
cripció als centres educatius. L’OME atén 
el públic matí i tarda a la plaça de la Vila, 
9 (antiga seu d’Aigües del Prat).

Les famílies que vulguin tramitar la 
preinscripció a l’OME ja poden demanar 
cita a www.elprat.cat o trucant a la Re-
gidoria d’Educació (tel. 933 790 050) ❧

Cal formalitzar la preinscripció dins el termini establert, tenint en compte que el centre demanat 
en primera opció determina la puntuació.



EL PRAT

24
març 15

El Ayuntamiento ofrece y 
tramita ayudas a la vivienda 

Tipos de ayuda a la vivienda que ofrece 
o tramita el Ayuntamiento de El Prat:

[ APOYO DE URGENCIA SOCIAL
Estas ayudas, que se gestionan en los 
Servicios Sociales municipales, son apor-
taciones económicas puntuales para 
ayudar al mantenimiento de la vivienda 
habitual, destinadas a personas en situa-
ción de vulnerabilidad. También se otor-
gan ayudas a familias con incapacidad 
para asumir de forma puntual o conti-
nuada los pagos de los suministros bási-
cos de energía y agua de sus hogares, lo 
que se conoce como pobreza energética.

También se presta un servicio de me-
jora y mantenimiento de la vivienda a 

familias en riesgo de exclusión social 
(pequeños arreglos no estructurales de 
las viviendas, limpiezas puntuales en si-
tuaciones de insalubridad…). 

[ PLUSVALÍA
El Ayuntamiento de El Prat ha estable-
cido que las transmisiones de viviendas 
por dación en pago o por ejecuciones 
hipotecarias están exentas del pago de 
la plusvalía. Éste es un impuesto que 
paga el vendedor de la vivienda y que 
se basa en el incremento del valor ex-
perimentado por la propiedad entre el 
momento de su compra y el de su venta. 
La tramitación se realiza en el departa-
mento municipal de Gestión Tributaria.

Ayudas a fondo perdido para inquilinos 
que, por falta de ingresos, no pueden 
afrontar el alquiler y se ven en riesgo de 
tener que abandonar la vivienda. En el 
año 2014 se gestionaron ayudas para 182 
familias de El Prat, por un importe global 
de 355.000 € y con una ayuda media por 
familia de 167 €/mes (2.004 €/año). Estas 
ayudas se tramitan en la empresa muni-
cipal Prat Espais.

[ PRESTACIONES DE URGENCIA 
ESPECIAL
Tramitadas también en Prat Espais, son 
ayudas a fondo perdido para personas 

El Ayuntamiento de El Prat otorga diferentes ayudas municipales directas, o bien 
tramita las de otras administraciones, para evitar la pérdida de la residencia habitual

En El Prat, las ayudas son muy variadas (para el alquiler, la hipoteca, los suministros de agua y electricidad, los impuestos municipales…), 
pero tienen un único objetivo: evitar la pérdida de la vivienda.

POLÍTIQUES D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT

[ PRESTACIONES PARA EL PAGO 
DEL ALQUILER
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Para tener derecho a una de las ayudas para el pago del IBI, la suma de los ingresos anuales 
de las personas que conviven en la vivienda deberán ser inferiores a los límites siguientes:

Se otorgan ayudas a familias 
con difi cultades severas 
para asumir los pagos de los 
suministros básicos de energía 
y agua de sus hogares

CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

El año pasado se gestionaron 
ayudas para el pago del alquiler 
para 182 familias de El Prat, 
por un importe de 355.000 € 
(167 €/mes de media por familia)

PODER PAGAR EL ALQUILER

Tres son los departamentos 
del Ayuntamiento de El Prat 
que intervienen en la gestión 
de las ayudas a la vivienda: 
Prat Espais, los Servicios 
Sociales y Gestión Tributaria

TRES SERVICIOS MUNICIPALES

1 SMI anual x

que ya han contraído deudas en relación 
con la vivienda (por hipoteca o alquiler), 
hayan sido o no desahuciadas o des-
alojadas. Durante 2014 se gestionaron 
ayudas para 110 familias, por un impor-
te medio de 2.000 €/familia. Las ayudas 
fueron 24 para pagar deudas de alquiler, 
8 para cuotas de hipotecas, 3 para alqui-
leres de personas que ya habían perdido 
su vivienda habitual y 75 para desem-

pleados de larga duración. En este últi-
mo caso no es necesario tener deudas 
en relación al pago de la vivienda. 

[ BONIFICACIÓN DEL IBI 
HASTA EL 50%
El Ayuntamiento ha aprobado conceder 
ayudas económicas de hasta el 50% del 
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a 
personas con pocos recursos (consultar 

gráfi ca adjunta). Se podrán benefi ciar 
quienes estén en situaciones de paro 
de larga duración (más de 24 meses), 
familias monoparentales o pensionistas. 
Además, para acceder a la bonifi cación 
habrá que estar empadronado en El Prat 
y ser contribuyente del IBI por la vivien-
da que constituya la residencia habitual.
Las solicitudes para acceder a las ayudas 
pueden presentarse en la Ofi cina de In-
formación y Atención Ciudadana (OIAC, 
pl. Vila, 1) o en las dependencias de la 
sección de Gestión Tributaria (C/ Centre, 
26-30) hasta el 31 de marzo. El orden de 
recepción de las solicitudes no tendrá 
relevancia a la hora de su otorgamien-
to. Las bases específi cas de la ayuda se 
pueden consultar en el apartado “Sub-
venciones” de la ofi cina virtual del Ayun-
tamiento (https://seu.elprat.cat)

[ OTRAS
Existen otros tipos de ayudas, como las 
de rehabilitación de edifi cios y vivien-
das, que dependen de las convocatorias 
que aprueban administraciones como 
la Generalitat o el Consorcio Metropoli-
tano de la Vivienda y que en El Prat son 
tramitadas por Prat Espais.  ❧

IBI BONIFICADO

La empresa municipal de vivienda y aparcamiento, Prat Espais, tramita muchas de las ayudas 
del Ayuntamiento y de otras administraciones.

Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) 2015

Mensual
648,60 €

Anual
9.080,40 €

Número de personas que 
conviven en la vivienda

Límite de ingresos 
brutos máximos

1,10    9.988,44 €

2 SMI anual x 1,40 12.712,56 €

3 SMI anual x 1,60 14.528,64 €

4 SMI anual x 1,75 15.890,70 €

5 SMI anual x 1,85 16.798,74 €

6 y más SMI anual x 1,95 17.706,78 €
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Más de 250
desahucios
evitados
Gracias al Servicio de 
Intermediación Hipotecaria

En 2012 el Ayuntamiento implantó el 
Servicio de Intermediación Hipotecaria,  
dirigido a aquellas personas que están 
en riesgo de perder su vivienda habitual 
por no poder hacer frente al pago de la 
hipoteca o por haber sido avaladores de 
viviendas en impago.

La empresa municipal Prat Espais ges-
tiona este servicio en colaboración con 
Càritas, la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (Ofi deute), la Diputación de 
Barcelona y el Colegio de Abogados de 

Barcelona. Desde la puesta en marcha 
del servicio se han gestionado más de 
250 casos, de los cuales 160 están ya re-
sueltos y el resto están en fase de nego-
ciación. Las soluciones más frecuentes 
son la reestructuración de la hipoteca 
(ajustando la cuota a la capacidad eco-
nómica actual), la dación en pago (con o 
sin alquiler social), las ayudas económi-
cas puntuales y otras soluciones combi-
nadas y más complejas.

Ofi cina Local de Vivienda

La implantación de una Ofi cina Local de 
Vivienda, a través de la empresa muni-
cipal Prat Espais, supone la prestación 
integral de servicios en materia de vi-
vienda en la ciudad, bajo el concepto de 
ventanilla única. En ella se da informa-
ción y se gestionan las políticas de vi-
vienda del Ayuntamiento de El Prat y las 
de otras administraciones: Generalitat, 
Diputación y Consorcio Metropolitano 
de la Vivienda ❧

La Oficina Local de Vivienda y el Servicio de Intermediación Hipotecaria se hallan en Prat Espais 
(www.pratespais.com), ctra. Bunyola, 49, tel. 93 370 50 54.

Sanciones a bancos por 
pisos vacíos

[ El Ayuntamiento de El 
Prat aprobó en el 2014 
un protocolo de actuación 
ante la situación de 
viviendas permanentemente 
desocupadas, 
prioritariamente aquellas 
que son propiedad de los 
bancos. Después de localizar 
estas viviendas vacías en 
la ciudad, se ha contactado 
con las entidades 
fi nancieras advirtiéndoles 

de la situación de desocupación 
detectada. A los bancos se les 
ofrece facilitar el alquiler de los 
pisos mediante Prat Espais. También 
se procede a abrirles expedientes 
administrativos y sancionadores 
en caso de que no corrijan la 
situación. El Ayuntamiento hace un 
seguimiento continuo del parque de 
viviendas vacías de los bancos con el 
propósito de evitar su desocupación 
permanente.]

Registro de viviendas de 
protección ofi cial

[ Para poder ser adjudicatario de 
una vivienda de protección ofi cial 
en cualquier municipio de Cataluña, 
en alquiler o en compraventa, hay 
que estar inscrito en el Registro 
de solicitantes de vivienda con 
protección ofi cial. Los trámites 
de inscripción en este registro se 
realizan en Prat Espais.]
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Habitatges temporals per 
a famílies en risc

[ Els Serveis Socials municipals 
disposen d’un programa intensiu 
d’intervenció social que fa un treball 
relacional, educatiu i sociolaboral, 
a través d’habitatges temporals, 
amb famílies en situació d’exclusió 
residencial i social.]

Tallers per millorar la 
gestió de la llar

[ Sovint, en famílies que estan en 
risc de perdre l’habitatge es dóna 
una situació de mala gestió de 
l’organització de la llar. És per això 
que els Serveis Socials municipals 
ofereixen un programa de formació 
amb tallers d’estalvi energètic, de 
cuina econòmica, de bricolatge, de 
reparació de petits electrodomèstics, 
és a dir, d’economia domèstica en 
general.]

259 pisos 
a la Borsa
de Lloguer
Durant l’any 2014 s’han 
signat 115 nous contractes

Prat Espais gestiona la Borsa de Llo-
guer del Prat, un servei gratuït de me-
diació entre propietaris i llogaters que 
té com a objectiu incrementar l’oferta 
d’habitatges de lloguer a la ciutat. La 
Borsa, a més, proporciona més segure-
tat als propietaris i uns preus més asse-
quibles per als inquilins.

En aquests moments, la Borsa de Llo-
guer està gestionant 259 habitatges. 
Durant l’any 2014 es van signar 115 
nous contractes i, des de la seva creació, 

un miler de persones s’han benefi ciat 
d’aquest programa.

Benefi cis per a  
propietaris i per 
a llogaters

Aquest servei informa i assessora a pro-
pietaris i llogaters, redacta i tramita el 
contracte d’arrendament, en fa un se-
guiment i intervé entre les parts davant 
de qualsevol incidència.

Els propietaris disposen d’asseguran-
ces gratuïtes (multirisc i defensa jurídi-
ca) i d’un sistema de cobertura que els 
garanteix el cobrament de les rendes. 
Els inquilins, per la seva banda, es bene-
fi cien de lloguers per sota del preu de 
mercat, eviten clàusules abusives i han 
de dipositar una fi ança per l’import de 
només un mes de la renda del lloguer.

Prat Espais anima els propietaris que 
disposen d’habitatges buits i que volen 
més seguretat a l’hora de llogar-los que 
s’apropin a Prat Espais ❧

L’objectiu de la Borsa és incrementar l’oferta d’habitatges a la ciutat del Prat.
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          Reunió per a la signatura del conveni sobre habitatge entre l’Ajuntament i les cooperatives.

L’Ajuntament hi signa convenis de col·laboració

Cooperatives i entitats del 
tercer sector, per l’habitatge

Les cooperatives d’habitatge i les enti-
tats del tercer sector (aquelles dedicades 
als col·lectius socials més necessitats) 
són unes bones aliades de les diferents 
administracions públiques a l’hora de 
garantir el dret de l’habitatge a tothom. 

Així, l’Ajuntament del Prat acaba de 
signar un conveni de col·laboració amb 
la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, la Cooperativa Obrera de Vi-
viendas de El Prat, SCCL, i Ecoprat, SCCL, 
per estudiar la viabilitat de les diferents 
modalitats d’habitatge, especialment 
cooperatiu i de lloguer, als sectors de 
desenvolupament urbà de la ciutat. 

El conveni fa menció especial de l’Ei-
xample Sud del Prat, una de les poques 
Àrees Residencials Estratègiques (ARE) 
de Catalunya que s’estan desenvolu-
pant, ja que la gran majoria han quedat 
paralitzades per la crisi immobiliària.

Un dels signants del conveni és la his-
tòrica Cooperativa Obrera de Viviendas 
de El Prat (www.cov-elprat.com), un 
referent del cooperativisme català que 
va néixer l’any 1962 i que ha construït 
nombrosos habitatges cooperatius a la 
ciutat.

Convenis                         
amb Càritas

L’Ajuntament també ha signat un con-
veni amb Càritas per a l’assessorament i 
suport a famílies amb difi cultats per pa-
gar el seu habitatge. Properament se sig-
narà un acord amb la fundació Foment 
de l’Habitatge Social, per potenciar la 
consecució de pisos per a persones en 
risc d’exclusió residencial ❧

Vídeo a www.elprat.tv

La COV, un referent

Inauguració dels nous 
horts urbans

[ El dissabte 28 de març, al camí 
de la Bunyola, entre les 11 i les 13 
h, es farà l’acte d’inauguració dels 
nous horts urbans i també es podran 
visitar els horts lúdics per a gent 
gran. Hi haurà tallers i activitats per 
a tots els públics. Més informació a 
www.elprat.cat.]

Juegos biosaludables 
para mayores

[ El Ayuntamiento ha instalado 
juegos biosaludables para 
personas mayores en diversos 
puntos de la ciudad (Racó 
de Cal Saboia, jardines de 
Andalucía, parque del Fondo 
d’en Peixo, pl. Avicultor 
Colomines, camino de la playa). 
Los juegos están diseñados para que 
las personas mayores puedan hacer 
ejercicio de manera segura y fácil.]

El llançadora a l’aeroport 
pararà al Prat

[ El tren llançadora que connectarà 
el centre de Barcelona amb 
l’aeroport tindrà parada a l’estació 
de rodalies del Prat. La freqüència de 
pas d’aquest llançadora serà d’uns 
15 minuts, mentre que la línia actual 
de l’aeroport passa cada mitja hora. 
El preu estarà integrat en el sistema 
tarifari metropolità.]

Els gegants Pere i Paulina, 
al taller

[ Els gegants pagesos del Prat, Pere i 
Paulina, passaran un parell de mesos 
al taller de l’artista geganter Jordi 
Grau, a Terrassa, per sotmetre’s
a una restauració a fons. Aquests 
gegants es van estrenar per la Fira 
Avícola del 1980 i fi ns ara només 
se’ls havien practicat petits retocs.]
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Jordi Vila treballa al Prat, concretament 
a les ofi cines de Prat Espais, l’empresa 
municipal dedicada a la gestió dels 
programes públics d’habitatge a la 
ciutat. Forma part de l’equip que 
s’ha creat per atendre el Servei 
d’Intermediació Hipotecària format 
per l’Ajuntament, la Generalitat, 
la Diputació, Càritas i el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona per tal 
d’ajudar les persones amb risc de 
perdre l’habitatge per manca de 
pagament dels préstecs hipotecaris.

“Ningú deixa de 
pagar la hipoteca 
o el lloguer 
voluntàriament”

Jordi Vila
Advocat del Servei 
d’Intermediació Hipotecària

POLÍTIQUES D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT
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Des del 2012, l’Ofi cina Local d’Habitatge, a Prat 
Espais, disposa d’un Servei d’Intermediació Hipo-
tecària que informa i assessora famílies i persones 
amb difi cultats per pagar els préstecs hipotecaris, 
i que es troben en risc de perdre el seu habitat-
ge. Jordi Vila és la persona de l’equip que té els 
coneixements jurídics adequats per a aquesta tas-
ca. A part d’ell, hi ha Manel Bou, que representa 
Càritas, entitat amb la qual l’Ajuntament va sig-
nar un conveni l’any 2012 per donar suport a les 
famílies amb difi cultats de pagament. Prat Espais 
posa a la disposició del servei el seu personal i 
instal·lacions.

Com és l’inici del procés en aquest servei?
A Prat Espais reben les persones que prèvia-
ment han estat ateses des dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament, les que hi vénen directament o 
les que es deriven des dels Jutjats. Amb elles es 
conversa per conèixer la seva situació i intentar 
buscar solucions als seus problemes. 

Quins són els seus problemes?
Bàsicament, la manca d’ingressos per poder pa-
gar la hipoteca de l’habitatge habitual de la famí-
lia. Normalment, són persones que s’han quedat 
sense feina, que s’han divorciat, que han posat els 
seus pares com a avaladors... Vénen amb molta 
pressió i molta angoixa.

I què hi feu, vosaltres?
Primer, intentem que es tranquil·litzin i després 
busquem solucions a cada cas. De vegades, la ma-
teixa angoixa no deixa pensar les possibles ma-
neres d’afrontar el problema. En realitat, es tracta 
d’ajustar el deute a la capacitat de pagament.

Això és el més difícil, no?
Sí, però es busquen alternatives. Fins ara hem 
tramitat 252 casos, dels quals 159 estan tancats, 
la majoria favorablement, i 93 estan en vies de 
negociació. Cada cop més, les entitats fi nanceres 
estan més obertes a trobar-hi sortides. D’una ban-
da, no tenen interès a acumular més immobles i, 
de l’altra, tenen una gran pressió social a causa 
dels moviments d’entitats com la PAH, les asso-
ciacions veïnals, Càritas, institucions públiques...

Quines accions s’han fet, al Prat?
Jo, que no sóc d’aquí, penso que al Prat hi ha 
poc confl icte en aquest tema, si ho comparem 
amb altres poblacions similars. Crec que una part 
d’aquesta situació favorable es deu a la gestió de 
l’Ajuntament i altres administracions, que s’han 
avançat als problemes i han rebaixat la pressió. 
L’Ajuntament del Prat, a part del treball amb 

Serveis Socials, ha signat un conveni amb Càri-
tas i també amb els Jutjats, per tal que informin 
dels casos susceptibles de tenir problemes amb 
l’habitatge. D’altra banda, es va aprovar la sanció 
als bancs que tinguessin pisos deshabitats. 

Quin és el perfi l de les persones que 
s’adrecen a Prat Espais per aquest tema?
Bàsicament, són famílies o persones pratenques, 
que s’han quedat sense feina i, per tant, sense 
ingressos per pagar els deutes. Són, en un gran 
percentatge, gent autòctona, professionals, treba-
lladors... de totes les edats. En realitat, les perso-
nes amb poc poder adquisitiu ja no s’han trobat 
en aquest sector, perquè ja no tenien hipoteques.

Quin ha estat el paper dels bancs?
Les entitats fi nanceres, durant molt de temps, han 
estat aplicant pràctiques de dubtosa ètica ban-
cària que han abocat algunes persones a aquesta 
situació. Han donat crèdits per sobre dels nivells 
econòmics dels sol·licitants, han fet taxacions in-
fl ades, contractes amb clàusules abusives... Men-
tre hi havia diners, ningú deixava de pagar.

Quina és la diferencia entre execució hipo-
tecària i llançament?
Quan es deixa de pagar tres mesos seguits el 
banc pot reclamar judicialment el deute i, si no 
es paga, treure a subhasta l’habitatge i quedar-
se fi nalment amb el pis. El llançament és quan ja 
et fan fora de casa, i es tramita quan l’habitatge 
és ja propietat del banc. Pot passar força temps, 
fi ns el llançament. Cada vegada s’arriben a més 
acords amb els bancs perquè, tot i perdre la pro-
pietat, es puguin quedar a l’habitatge en règim 
de lloguer. 

I la dació en pagament?
És quan hi ha un acord entre el banc i els deu-
tors. El banc es queda amb l’habitatge a canvi del 
deute existent. Hi ha poques persones que dema-
nin aquesta solució, perquè la realitat és que es 
queden sense lloc per viure, pel qual han estat 
pagant durant molts anys. Sempre és millor una 
reestructuració hipotecària. 

Quin és el consell per a persones que es 
trobin en aquesta situació?
És molt, molt important que es faci la consulta a 
l’inici del procés, quan encara no hi ha deute però 
ja es pot intuir que en un futur proper es poden 
tenir problemes per pagar. Al començament del 
problema és més fàcil buscar-hi solucions ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]                                

L’Ajuntament del 
Prat, a part del treball 
amb Serveis Socials, 
ha signat un conveni 
amb Càritas i també 
amb els Jutjats, per 
tal que informin dels 
casos susceptibles 
de tenir problemes 
amb l’habitatge. 
D’altra banda, es va 
aprovar la sanció als 
bancs que tinguessin 
pisos deshabitats.

Fins ara hem tramitat 
252 casos, dels quals 
159 estan tancats, la 
majoria 
favorablement, i 93 
estan en vies de 
negociació.
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L’Ajuntament del Prat ha posat en servei 
una aplicació per a telèfon mòbil (app), 
“Amb tu, un Prat millor”, que permet a 
tothom col·laborar en el manteniment 
dels espais públics i mobiliari urbà. 

A través de l’app podem avisar sobre 
qualsevol incidència: senyalització (se-
nyals de trànsit, pilons, plaques de carrer...), 
neteja viària (grafi ts, brutícia, excrements, 
acumulació de fulles, runa...), contenidors 
d’escombraries, mobiliari urbà (bancs, pa-
pereres..), jocs infantils, correcans... 

Quan el departament municipal de 
Manteniment i Serveis rep l’avís activa els 
mecanismes per solucionar la incidència.

La nova aplicació mòbil 
“Amb tu, un Prat millor” 
permet col·laborar amb 
els serveis de manteniment

Aquesta app és una eina més que 
l’Ajuntament del Prat posa a disposició 
de la gent per fomentar la participació 
ciutadana. També permetrà conèixer 

quines són les principals preocupacions 
dels pratencs i pratenques pel que fa al 
manteniment de la ciutat. Així, les priori-
tats i programacions del departament de 
Manteniment i Serveis s’adaptaran millor 
a les demandes de la gent ❧

La inspecció de la via pública que fa l’Ajuntament es veurà reforçada i enriquida amb la 
participació ciutadana a través de la nova app.

Ajuda’ns 
a mantenir 
la ciutat

Foment de la 
participació
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Pantalles tàctils i app 
d’informació turística

Panell instal·lat al vestíbul de l’estació de rodalies (a la dreta).

El Prat compta amb tres punts d’infor-
mació turística amb pantalles tàctils 
que funcionen les 24 hores del dia. Els 
panells estan ubicats a l’exterior de l’o-

fi cina d’informació turística La Porta del 
Delta (Cèntric), al punt d’informació dels 
Espais Naturals del Riu i al vestíbul de 
l’estació de rodalies. Està prevista una 

Tres panells que funcionen les 24 hores del dia

quarta pantalla tàctil, a la zona de la plat-
ja, quan entri en funcionament l’Ofi cina 
d’Informació Litoral.

Les pantalles tàctils ofereixen informa-
ció d’itineraris naturals, descoberta del 
territori, activitats, restauració, allotja-
ment, etc.

App “El Prat és sorprenent”

L’Ajuntament també ha creat l’aplicació 
per a telèfon mòbil (app) “El Prat és sor-
prenent”, amb informació turística, que 
estarà disponible durant el març ❧

A l’exterior de La Porta 
del Delta (Cèntric), al punt 
d’informació dels Espais 
Naturals del Riu i al vestíbul 
de l’estació de rodalies

UBICACIÓ DELS TRES PANELLS

Els punts d’informació turística 
fan propostes sobre itineraris 
naturals, de descoberta 
del territori, activitats, 
restauració, allotjament...

INFORMACIÓ COMPLETA
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El parc Nou ha acollit els Jocs Esportius Escolars de Cros 
locals i comarcals, organitzats pel club Pratenc AA. Hi han 
participat més de 1.000 nens i nenes en diverses categories, 
des dels prebenjamins fi ns als juvenils, la participació més 
alta de totes les edicions fi ns ara. Vídeo a www.elprat.tv

JOCS ESCOLARS DE CROS

La 22a edició dels Jocs Escolars de Patinatge en Línia, 
organitzats pel Club Patí Delta Prat, s’ha celebrat al 
CEM Estruch. Un dels objectius dels jocs és promoure 
aquest esport entre els escolars de la ciutat. Hi han 
participat uns 260 nens i nenes del Prat i d’altres 
indrets de Catalunya. Vídeo a www.elprat.tv

JOCS ESCOLARS DE PATINATGE
El diumenge 8 de febrer es va celebrar la tercera edició de la Mitja 
Marató del Prat, organitzada pel Pratenc Associació d’Atletisme. 
D’entre el miler de participants, el guanyador va ser Jordi Romero, 
del Terrassa, que va acabar per davant del pratenc Sergio Enríquez. 
En categoria femenina, Laura Fernández, del Granados Team, es va 
imposar a Sònia Giménez, del Pratenc. Vídeo a www.elprat.tv

III MITJA MARATÓ DEL PRAT

El Prat Triatló masculí s’ha proclamat campió de 
Catalunya de duatló per equips en el marc de la 
vuitena edició de la Duatló Ciutat del Prat, a mitjan 
febrer al parc Nou. En categoria femenina el campió 
ha estat el Club Natació Vic. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT TRIATLÓ MASCULÍ, CAMPIÓ DE DUATLÓ
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