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Ara més que mai, el Prat: així es titula I‘estratègia de reconstrucció social i econòmica davant de la 
pandèmia de covid i els seus efectes que va aprovar el juliol del 2020, pocs mesos després de l‘esclat 
d’aquesta crisi sanitària, una taula de ciutat impulsada pel govern municipal i integrada per les principals 
entitats socials, econòmiques, sindicals i polítiques del Prat.

L’assumpció central d’aquesta estratègia era que la millor resposta a la crisi sanitària, però també social 
i econòmica que va generar la malaltia és el reforç del model de ciutat sobre el qual es basa el Prat: una 
comunitat d’homes i dones enxarxada i solidària, que inverteix en cohesió social, amb voluntat transfor-
madora. Una ciutat que fa costat al seu teixit comercial i productiu, transformant-lo per fer-lo més resi-
lient i innovador. I finalment, un municipi que treballa per la sostenibilitat, dona resposta a l’emergència 
climàtica, i defensa l’equilibri territorial que ha aconseguit i que fa conviure grans infraestructures, zones 
urbanes i industrials i espais naturals i agrícoles. Aquests són els principis que inspiren el Pla d’Actuació 
Municipal 2020-2023 i que van inspirar també l’estratègia Ara més que mai, el Prat.

Una estratègia, d’altra banda, que era en si mateixa una reivindicació d’un altre element que configura 
el model de ciutat del Prat: era fruit del diàleg i de la concertació i partia del consens entre els agents 
aplegats a la taula de reconstrucció que es va constituir a la Granja de la Ricarda el juliol del 2020. Des 
de llavors, aquesta taula s’ha reunit de forma semestral durant el primer any d’execució de l’estratègia, 
el gener i el juny del 2021, per avaluar el seu grau de desplegament, actualitzar-la i adaptar-la al context 
i les necessitats canviants, i incorporar noves accions. A través d’eIprat.cat/aramesquemai, qualsevol 
ciutadà o ciutadana pot consultar en directe el grau de desplegament de cadascuna de les mesures.

Més de dos anys després de l’esclat de la pandèmia i dos anys després de I’aprovació de l’estratègia 
Ara més que mai, el Prat, la ciència ja ha permès que la covid vagi esdevenint, cada cop més, una ma-
laltia contra la qual tenim cada cop més remeis. El passat 9 de juny va ser el primer dia des del 10 de 
maig del 2020 en què a l’UCI de I’hospital de Bellvitge no hi va haver cap malalt de covid ingressat. No 
podem abaixar la guàrdia, però ja fa mesos que la ciutat del Prat ha anat recuperant el seu pols ciutadà, 
habitualment vibrant i ple.

És hora de retre comptes. De fer un balanç final i tancament d’una estratègia de reconstrucció que 
ja s’ha desplegat en més d’un 90%. Moltes de les accions ja estan en marxa, i pràcticament ja només 
queden per desplegar aquelles mesures, principalment inversions, que comporten un llarg període de 
planejament i que es materialitzaran properament.

Però no podem quedar-nos només en un exercici de retiment de comptes. Si l’estratègia Ara més que 
mai, el Prat partia de l’assumpció que la millor resposta a la crisi era reforçar els valors que inspiren el 
model de ciutat del Prat i accelerar el seu desenvolupament, cal preguntar-nos també quines d’aquelles 
mesures engegades o accelerades durant aquesta etapa han arribat per quedar-se.

Per això aquest document es compon de quatre parts. En primer lloc, conté un repàs del context soci-
oeconòmic de la ciutat del Prat dos anys després de l’esclat de la pandèmia. En segon lloc, fa un breu 
balanç del grau de desplegament de I’estratègia, que es pot aprofundir i actualitzar en tot moment a 
eIprat.cat/aramesquemai. En tercer lloc, indica quines d’aquelles accions activades durant el període 
de reconstrucció tindran continuïtat. Finalment, recull també aquelles accions desplegades per algunes 
de les entitats que formen part de la taula de reconstrucció.
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3.007 persones aturades

La xifra més baixa en un mes de maig des de 2007

ATUR (maig 2022) Nre. Taxa d’atur

El Prat de Llobregat 3.007 9,7%
Baix Llobregat 35.404 8,8%
Catalunya 348.027 9,2%

-27,8%

-26,8%

-29,1%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

Variació atur. Maig 2021-Maig 2022

Activitats econòmiques amb major reducció de l’atur 
Maig 2021 – Maig 2022

ATUR (maig 2022) Atur
Variació maig 2021-

maig 2022
Nre. %

Act. Relacionades amb l’ocupació 261 -165 -38,7%
Comerç al detall 360 -123 -25,5%
Serveis edificis i jardineria 270 -117 -30,2%
Serveis de menjars i begudes 215 -112 -34,3%
Comerç a l’engròs 135 -76 -36,0%

La fabricació de vehicles de motor és l’única activitat amb un creixement 
significatiu de l’atur respecte el maig de 2020, amb 40 persones aturades 
més (+100,0%)

3.  Context socioeconòmic 
Mercat de treball 
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Persones ocupades 
residents al Prat

Treball 
assalariat

Treball 
autònom Empreses

27.637 51.607 2.860 1.749

Dades març 2022

Variació afiliats residents.  
Març 2021-Març 2022

Activitats que generen més ocupació al Prat de Llobregat

2,1%

1,8%

2,8%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,8%

4,4%

4,7%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,3%

3,3%

3,2%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

Variació llocs de treball (assalariats+autònoms). 
Març 2021-Març 2022

2,1%

1,8%

2,8%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,8%

4,4%

4,7%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,3%

3,3%

3,2%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

Variació empreses.  
Setembre 2019-Setembre 2020

2,1%

1,8%

2,8%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,8%

4,4%

4,7%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,3%

3,3%

3,2%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

10.852

10.250

6.225

3.766

2.365

Comerç al detall

Emmagatzematge i afins al transport

Transport aeri

Serveis socials sense allotjament

Comerç a l'engròs

3.  Context socioeconòmic 
Teixit empresarial i productiu



 3. Context socioeconòmic | 12

L’abril de 2022 s’han formalitzat al Prat 3.159 contractes de treball, dels quals 1.315 són indefinits, 
xifra que representa el 41,6% del total. Es tracta d’un volum i una proporció de contractes inde-
finits mai vist considerant tota la sèrie disponible des de 1998 i que implica una davallada de la 
temporalitat respecte l’abril de 2021 de 32,8 punts percentuals.

La contractació segueix mostrant una tònica favorable sobretot en termes qualitatius, ja que la 
modalitat més estable registra nivells de rècord en termes de volum i percentatge, amb un incre-
ment respecte ara fa un any del +329,7%, amb 1.009 contractes indefinits més.
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1.315 contractes indefinits
El 41,6% dels contractes signats

Variació anual: +329,7%
1.009 contractes indefinits més

3.  Context socioeconòmic 
Contractació



 3. Context socioeconòmic | 13

MERCAT DE TREBALL

TEIXIT EMPRESARIAL I PRODUCTIU

Evolució molt positiva de l’atur que no 
arriba a l’atur de molt llarga durada. 
Aquest empitjora i continua augmentant i 
incrementant el volum de l’atur estructural.

El teixit empresarial es veu afectat per un 
canvi d’hàbits de consum, increment de 
preus i costos, dificultats d’abastiment de 
matèries i problemàtiques amb el transport

Dificultats per trobar determinats perfils 
professionals als sectors de la logística, la 
indústria química, el sector del comerç al 
detall de productes alimentaris, sector del 
turisme i l’hostaleria i sector industrial en 
el camp dels operadors d’instal·lacions i 
màquines i muntadors

La contractació indefinida assoleix volums 
i proporcions històriques. S’ha passat 
d’una mitjana de contractes indefinits al 
2021 del 10,6% al 41,6% del mes d’abril

Impacte sobre els models de negoci 
de les empreses: relocalització de 
productes i recursos, gestió d’energia 
per competitivitat i viabilitat, digitalització 
del mercat, automatització i robotització, 
nous paradigmes de captació de talent, 
reactivació del turisme i l’hostaleria

Consolidació de nous models d’economia 
a partir de les entitats de l’economia 
social i cooperativa. La mesura del valor 
social integral (projecte de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic premiat com 
a bona pràctica per l’AMC), indica que per 
cada euro rebut de l’administració pública 
per part de les entitat, el seu valor es 
multiplica x7 i per cada euro invertit per les 
entitat reverteix en la societat multiplicat x2

3.  Context socioeconòmic 
Tendències
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Dels 65.131 habitants residents al Prat l’1 de gener de 2022, 10.588 van ser persones ateses pels Serveis 
Bàsics d’Atenció Social durant l’any 2021; el 16,3% de la població.

En els darrers dos anys, ha augmentat un 12,6% el nombre de persones ateses pels Serveis Bàsics 
d’Atenció Social, especialment entre les persones més grans, que ha augmentat un 32,1%.

Les famílies amb Ajuts d’Urgència Social han crescut un 25,1%, i les famílies beneficiàries de la Botiga 
Solidària, un 28,3%.

En canvi, les sol·licituds aprovades i gestionades de Renda Garantida de Ciutadania han baixat un 15,6%, 
reduint-se en 100 RGC menys.

3.  Context socioeconòmic 
Risc de pobresa

2021 2020 2019 Evolució 
2021-2019

Persones usuàries ateses pels Serveis 
Bàsics d’Atenció Social

De 0-17 anys
De 18-65 anys
De 65 anys i més

10.588

2.074
5.323
3.191

10.299

1.743
5.208
3.348

9.406

2.293
4.698
2.415

+12,6%

-9,6%
+13,3%
+32,1%

Expedients convivencials actius amb Ajuts 
d’Urgència Social 5.241 4.197 4.191 +25,1%

Famílies usuàries de la Botiga Solidària 
(Punt Solidari) 1.174 1.025 915 +28,3%

Persones amb Renda Garantida de 
Ciutadania 540 693 640 -15,6%
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2021 2020 2019 Evolució 
2021-2019

Població atesa pels Serveis d’Atenció 
Domiciliària (SSAD) 2.539 2.032 1.862 +36,4%

Persones amb Servei d’Ajuda al Domicili (SAD)...
...per raons de dependència
...per raons de risc social

334
310

431
269

336
254

-0,6%
+22,0%

Persones amb servei de Teleassistència de 65 
anys i més 1.636 1.485 1.567 +4,4%

Persones amb PIA vigent 1.587 1.275 1.813 -12,5%

Usuàries del servei d’Antenes 140 100 - +40,0%

Al prat cada any hi ha més població en edats avançades; si l’any 2020 hi havia 12.801 persones de 65 
anys i més i 1.640 persones de 85 anys i més, l’any 2022 han augmentat fins 13.063 i 1.828 respectiva-
ment, tot i que la població total ha baixat en 416 persones.

Les atencions vinculades a dependència i gent gran presenten una tendència creixent, tot i que en 
alguns casos el descens durant l’any 2020 (a causa de la pandèmia, l’alentiment en la gestió de tràmits 
i augment de les defuncions) van provocar una caiguda puntual.

El servei d’Antenes per detectar i pal·liar les situacions de solitud no desitjada (en col·laboració amb 
Creu Roja i SAÓ-Prat) ha augmentat significativament el nombre de persones usuàries.

3.  Context socioeconòmic 
Benestar emocional
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Tot i el descens de població els darrers dos anys (amb 416 habitants menys), el nombre d’habitatges 
ha augmentat en 331, passant de 24.256 a 25.587, amb una ocupació mitjana de 2,65 habitants per 
habitatge.

Si bé els preus de lloguer s’han contingut aquest darrer any (en part, gràcies a la inclusió del municipi 
en les àrees de mercat tens d’habitatge) de manera general, la diferència per barris és molt acusada. 
En canvi, els preus de compravenda, una vegada reactivat el mercat, han tornat a créixer ràpidament.

Els expedients de pobresa energètica també s’han reactivat l’últim any després de la caiguda de 2020, 
situació contrària que les persones residents en allotjaments d’urgència, que el primer any de pandèmia 
van augmentar considerablement amb l’acolliment de persones sense sostre.

Els llançaments judicials executats, després d’un descens durant l’any 2020, es van reactivar l’any pas-
sat, encara que sense arribar a les xifres de 2019.

* Preus de compravenda al final de primer trimestre (març) de 2022.

2022 2021 2020 2019 Evolució 
2021-2019

Preu mitjà del lloguer - 713,3 € 750,3 € 730,0€ -2,3%
Preu mitjà de compravenda (milers  €) 221,7* 202,7 216,0 196,8 +12,7%
Expedients tramitats relacionats amb 
pobresa energètica - 148 82 109 +35,8%

Persones beneficiades d’allotjaments 
d’urgència - 104 256 157 -33,8%

Llançaments executats d’habitatge 
que afectaven situacions de 
vulnerabilitat

- 48 18 74 -35,1%

3.  Context socioeconòmic 
Accés a l’habitatge
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4.  Retiment  
de comptes  
del compliment 
de l’estratègia  
Ara més que mai, 
el Prat
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El nivell de compliment de l’estratègia Ara més que mai, el Prat es pot consultar a elprat.cat/aramesquemai. 
Aquesta eina telemàtica, en coherència amb la política de govern obert, permet fer seguiment en temps 
real del grau de desplegament de l’estratègia, els seus eixos i cadascuna de les seves accions.

4.  Retiment de comptes del compliment  
elprat.cat/aramesquemai 

https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai
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Ara més que mai, una ciutat 
cohesionada i que cuida
#AlPratEnsCuidem: amb aquest objectiu i aquesta missió, durant la pandèmia tota la ciutat es va 
mobilitzar. Podem estar confinats, però no podia quedar ningú aïllat o enrere. I per això es van 
accelerar algunes transformacions previstes al Pla d’Actuació Municipal amb I’objectiu de posar 
les cures al centre de la comunitat que formen els homes i les dones del Prat. Quan totes les 
finestretes tancaven, va obrir I’Oficina Integral d’Atenció Social, eina clau per desburocratitzar 
I‘acompanyament social de la ciutadania. Durant la pandèmia, s’ha fet palesa la importància de 
tenir cura de la salut mental, des de la joventut fins a la vellesa, i la urgència de repensar els serveis 
d’atenció a la dependència i les persones grans. Així mateix, el foment de I‘activitat física, a través 
de la campanya ‘Sortiu i disfruteu’, ha estat un dels eixos de la recuperació d’una normalitat en la 
qual caldrà seguir treballant i reivindicant que la sanitat pública no només recuperi la seva activitat 
normal, sinó que guanyi en inversions.

1/ Comissió de seguiment del sistema sanitari
Arran del seguiment setmanal de la situació sanitària de la covid-19 s’ha constituït un 
equip estable de seguiment sanitari, coordinat pel Catsalut, i en el que participen els Ajun-
taments del Prat i l’Hospitalet juntament amb tots els proveïdors sanitaris del territori: 
Atenció Primària, Hospital de Bellvitge, Sant Joan de Déu i SEM.

2/ Oficina Integral d’Atenció Social
L’oficina va obrir el maig del 2020, quan tot tancava, per millorar la primera atenció i I’acom-
panyament de tràmits socials. L‘espai segueix definint i integrant serveis per ser més àgils 
i desburocratitzar els serveis socials. Amb el futur edifici municipal a Lo Gaiter encara es 
farà un nou salt endavant en I‘atenció integrada a les persones.

3/ Impuls de la residència municipal de gent gran
La pandèmia ha evidenciat la necessitat de repensar els models d’atenció a la dependència 
i a la gent gran. En aquest sentit no només s’ha reformat el SAD per fer-lo més proper i de 
major qualitat, sinó que en els darrers mesos s’han fet passes endavant per a la projecció 
i el proper inici de la construcció de la residència municipal de gent gran a l’Eixample 
Sud, que serà pionera a I’hora de garantir un envelliment actiu i autònom de les persones 
usuàries.

4/ Nous allotjaments i projectes Housing First
La pandèmia va fer urgent i necessari allotjar persones en situació de carrer. En aquest 
context, els serveis municipals no només han treballat per proporcionar-los un sostre, sinó 
que sobretot han pogut elaborar projectes per recuperar les seves vides. La llar compartida 
oberta el 2020 funciona molt bé, i ja hi han passat 12 persones. També s’inicia actualment 
el projecte Housing First amb 2 habitatges per persones més cròniques. Així mateix, l’Ajun-
tament conjuntament amb Prat Espais manté l’esforç per evitar desnonaments i reforçar 
els serveis a famílies en situació d’excIusió residencial amb la creació de nous allotjaments.

5.  Què hem après 
Eix 1  
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5/ Nou Servei d’Orientació a famílies
Durant la pandèmia es va impulsar un nou servei preventiu de suport terapèutic a famílies 
per acompanyar-les durant la criança. Ha tingut molt bona acollida entre la ciutadania del 
Prat i davant l’alta demanda, a partir del setembre el servei ampliarà l’equip per poder 
oferir més recursos.

6/  Reforç del projecte Antenes i lluita contra la solitud  
no desitjada 

El projecte de lluita contra la solitud no volguda continua creixent i actualment ja arriba a 
més de 200 persones acompanyades i voluntàries.

A més s’ha iniciat també una línia de treball amb joves, col·laborant amb entitats juvenils 
i serveis. Cada vegada més professionals municipals treballen en xarxa, connectant el 
projecte Antenes amb altres accions comunitàries.

7/ Suport al Benestar emocional dels i les joves
Cal fer palès que durant la pandèmia les necessitats dels i les joves no s’han tingut en 
compte. Més encara, sovint se’ls ha criminalitzat. Les xifres de salut i socials indiquen un 
profund malestar de la població més jove, amb simptomatologies diverses de trastorns de 
conductes i de salut. Acompanyar-los, escoltar les seves necessitats, combatre l’aïllament i 
donar suport a les famílies en situacions de dificultat són qüestions que cal atendre durant 
els propers anys.

En aquest sentit, es mantindrà I’ampIiacio de I‘assessoria d’orientació personal, la nova 
assessoria de I’espai Lila i Programa de Referent d’Ocupació Juvenil, conjuntament amb 
el Centre de Promoció Econòmica. Així mateix, el programa Estiu jove, per a joves d’entre 
15 i 25 anys, que va tenir IIoc per primer cop l’estiu del 2021, es mantindrà en properes 
temporades, començant per aquest 2022.

També s’ha consolidat la programació d’activitats del Club Esport Jove als centres de 
secundària amb activitats per a tot el curs.

8/ Reforma de la salut mental comunitària i projecte Activa’t
La pandèmia ha afectat la salut de les persones de moltes maneres, i també ha tingut 
greus incidències en matèria de salut mental. L’Ajuntament mantindrà la xarxa de serveis 
psicològics i grups d’ajuda mútua, davant les deficiències del sistema de salut en aquest 
àmbit, que cal resoldre.

9/ Impuls del voluntariat
Des de Cases d’en Puig s’està potenciant el treball en xarxa per ampliar el nombre de per-
sones vinculades a projectes voluntaris. Cada mes s’apropen 30 persones per col·laborar 
en projectes d’entitats o municipals. Un capital social molt important i una gran oportunitat 
per enfortir els vincles comunitaris, que els serveis municipals seguiran acompanyant.

5.  Què hem après 
Eix 1  
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10/ Una Festa Major amb dimensió comunitària
La Festa Major del 2021, la primera des de l’esclat de la pandèmia, que va tenir lloc en un 
context encara delicat, va haver de plantejar-se de forma descentralitzada i amb un marcat 
accent comunitari. Aquest plantejament ja ha quedat integrat com a metodologia de treball 
de cara a les properes edicions de la festa.

11/  Impuls dels Serveis Comunitaris i del projecte 
d’Apranentatge i Servei (ApS)
Era un àmbit ja existent que s’ha pogut potenciar en el marc del Pla de millora d’Oportu-
nitats educatives (PMOE) del Departament d’Educació.

12/ Suport a activitats complementàries dels centres educatius
L’Ajuntament ha creat una nova línia de subvenció pels centres educatius dotada amb 
50.000 € per assegurar I’assistència a les activitats complementàries de tots els infants.

13/ Caminades i activitats pels espais naturals per a gent gran
Durant la pandèmia s‘ha consolidat un programa de caminades setmanals per a gent gran. 
I ja s’han reactivat les caminades saludables des dels ambulatoris en coordinació amb les 
centres d’atenció primària.

14/ Prescripció social en salut
Una vegada implementada la prescripció social en salut en el marc de l’estratègia de 
reconstrucció, aquesta queda com a programa conjunt entre l’Ajuntament i el serveis 
sanitaris d’atenció primària.

5.  Què hem après 
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Ara més que mai, una ciutat pròspera  
i activa
Els canvis socials i econòmics que estan tenint lloc a les nostres ciutats en el context de la pandè-
mia i els seus efectes estan comportant noves mirades sobre les activitats econòmiques, no tant 
respecte el quines son més competitives, sinó més especialment respecte el com volem que es 
desenvolupi la nostra competitivitat local.

Valors basats en la sostenibilitat, la compra ètica, I’ús de les TIC com a instruments transformadors 
del consum o de les noves organitzacions dels espais de treball, per exemple, han caracteritzat 
aquests dos darrers anys i marcaran les línies del desenvolupament econòmic local de la ciutat.

15/  Noves metodologies del SLO
Les polítiques actives d’ocupació (PAO) han  d’anar  especialment  adreçades a col·lectius 
de molt difícil inserció laboral (col·lectius d‘atur estructural). El Servei Local d’Ocupació 
(SLO) prioritzarà en els itineraris de llarga durada aquelles persones de molt difícil inser-
ció que necessiten períodes llargs de requalificació professional o fins i tot d’instruments 
d’inserció social previs a la seva incorporació al mercat de treball regular. Paral·lelament, 
les acceleradores per l’ocupació requereixen de una reformulació de mètodes per tal 
d’assegurar l’èxit de persones que tenen unes condicions d’ocupabiIitat òptimes.

16/ Impuls de la FP i especialment la FP Dual
Aquest impuls s’ha de produir a partir de passarel·les cap a la transició laboral: dels insti-
tuts a les empreses, tot fomentant la formació per optimitzar l’exercici del lloc de treball o 
dels instituts a una formació continuada de major qualificació professional.

17/ La transformació digital
La transformació digital era ja imprescindible per a qualsevol empresa abans de la pan-
dèmia i ha jugat un paper central en un context de confinament i teletreball. Especial-
ment per a les pimes i les microempreses. Cal plantejar aquesta transformació de manera 
transversal en la totalitat dels sector econòmics de la ciutat i acompanyar-los a l’hora de 
seguir-la abordant.

18/  Avançar cap a la modernització dels polígons  
d’activitat econòmica
Cal entendre els polígons com a espais generadors d’ocupació i d’especiaIització eco-
nòmica que permetin acollir determinades activitats i funcions que fan de la ciutat un pol 
d’atracció de talent, per tal de generar noves activitats després de I’aturada que va suposar 
la pandèmia. I sempre amb termes de sostenibilitat social i ambiental.

19/ Les transformacions dels sectors econòmics tradicionals
Aquestes transformacions, vinculades sovint a un replantejament de prioritats que ha 
suscitat la pandèmia, obren noves oportunitats al territori. Electromobilitat, renovables, 
benestar i salut, agroalimentació esdevenen en tendències amb noves necessitats de 
qualificació professional.

5.  Què hem après 
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20/ Formació
La formació continuada és vital per fer front a la transformació digital, l’evolució del mercat 
de treball i a qualsevol crisi com la pandèmia. Destinar recursos econòmics a la formació 
és una inversió que es tradueix en capital humà i talent per a generar un major i millor 
rendiment en les empreses.

21/ Noves oportunitats Educatives
El programa s’ha desenvolupat en els darrers mesos amb intenció de continuïtat. Actu-
alment està finançat per la Diputació i es gestiona de forma conjunta entre Educació i 
Joventut.

22/ Economia Social
Cada cop amb més forma es consoliden “altres economies” com són l’economia social i la 
cooperativa. Davant de la covid, els valors de l’equitat i la inclusió social han estat cabdals 
respecte a les persones més vulnerables i cal que ho segueixin sent.

23/  Revisió dels criteris de compra pública per donar suport  
al teixit productiu local
Durant la pandèmia l’Ajuntament ha revisat els seus criteris de compra publica per donar 
suport, dins del marc legal, al teixit productiu local. En aquest sentit, ja s‘han obtingut fruits: 
si durant sis mesos del 2020, els contractes a proveïdors locals representaven el 33,50% 
del total, aquest percentatge es va elevar fins al 41,90% en els mateixos mesos del 2022. 
Caldrà seguir vetllant pel compliment d’aquests criteris de compra pública responsable 
i local.

5.  Què hem après 
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Ara més que mai, una ciutat resilient 
i sostenible
Paral·lelament a la resposta que ha donat a la covid i els seus efectes, la ciutat no ha deixat de 
treballar per respondre també a les causes i efectes de I’emergència climàtica. El setembre del 
2020, el plenari municipal va aprovar una Declaració d’Emergència Climàtica que ha comportat el 
desplegament d‘una política de transició energètica que és una necessitat ecològica, però també 
una oportunitat econòmica atès que implica I’obertura de nous camps d’activitats econòmiques i 
d’ocupació especialment importants en un context de recuperació. Així mateix, el confinament als 
nostres habitatges i al nostre municipi ha fet palès la importància de disposar espais de qualitat i 
amables, tant als domicilis de la ciutat com al seu espai públic.

24/ Impuls de la transició ecològica com una oportunitat
Des de l’aprovació de la declaració d‘emergència climàtica s’han impulsat nous serveis 
municipals, com la Casa de l’Energia, i s’està treballant per crear una empresa distribuïdora 
d’eIectricitat público-comunitària, I’Energia del Prat. Aquestes eines han d’acompanyar les 
llars, els comerços i el teixit productiu de la ciutat i ajudar-los a estalviar en la seva factura 
elèctrica i guanyar independència de I’oIigopoIi elèctric en un context de reconstrucció 
dificultat per la crisi de subministraments.

25/ EquiIibri territorial
El confinament municipal va posar de relleu la vàlua del territori equilibrat que conforma la 
ciutat del Prat, amb els seus espais agrícoles i naturals i la platja, i per això l’estratègia de 
reconstrucció va preveure una nova estratègia de ciutat que posi en valor aquests espais. 
Actualment, el govern municipal impulsa una nova Agenda pel Delta, que ja ha comportat 
la proposta de la Generalitat per doblar les zones ZEPA, i que ha de comportar un nou 
impuls a la gestió tant dels espais naturals com del Parc Agrari.

26/ Dret a I’habitatge
La pandèmia ha posat de relleu la importància de garantir a les nostres ciutats, també al 
Prat, el dret a un habitatge digne. En aquest sentit, s’han accelerat programes de rehabili-
tació i I‘impuIs d’habitatges públics o cooperatius de lloguer assequible a l’Eixample Sud. 
Actualment s’estan projectant el bloc de la Cooperativa Obrera de Viviendas i el d’habitatge 
dotacional que promourà Prat Espais. 

27/  Pacificacions: un espai públic que posa les persones  
al centre
La pandèmia també ha posat de relleu la importància de disposar d’un espai públic de 
qualitat, que posi les persones al centre, i per això ha comportat que ciutats d’arreu del 
mon accelerin programes de pacificació i reordenació de carrers i places. També és el cas 
del Prat, on actualment estan ja en marxa les obres de pacificació de I’avinguda del Canal, 
que ha de ser un eix verd que relligui la ciutat amb el seu entorn, i properament arrencaran 
altres inversions en aquest sentit, a l’entorn de la superilla de Sant Pere/Bartrina/Vilade-
cans/Sant Boi, als carrers Castella i Frederic Soler, al passeig Ramon Codina i a les places 
de l’Estany de Sant Maurici i del Disset de Setembre.
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Ara més que mai, una ciutat 
innovadora i oberta
En diversos àmbits, la pandèmia ha posat de relleu la importància de la transformació digital i els 
reptes que entranya: en l’àmbit educatiu, social, econòmic... i també en l’administració pública. 
L’Ajuntament entoma el repte, com ja venia abans de I’escIat de la crisi sanitària, de modernitzar-se 
i aprofitar les noves eines digitals per estar a l’alçada del que reclama la ciutadania al segle XXI a 
les seves institucions públiques.

28/ Impulsem una transició digital ai servei de la ciutadania
La transformació digital ha de servir per reduir les desigualtats socials, i no per aug-
mentar-les. Garantir que això és així requerirà el concurs de tots els nivells de govern 
i també del teixit social. També de I’Ajuntament. Per això, coherents amb les polítiques 
desplegades durant la pandèmia, el consistori seguirà treballant contra l’exclusió digital 
amb iniciatives com el foment de fa cultura digital.

29/ Observatori de ciutat i baròmetre municipal
En època de revolució digital, cal promoure un govern obert, transparent, que reti comp-
tes, i que aprofiti les dades per optimitzar les seves decisions. En aquest sentit, durant la 
pandèmia s’ha instituït un baròmetre municipal de regularitat semestral, que permetrà 
conèixer millor les preocupacions i necessitats de la ciutadania, tal i com ja va passar 
durant la crisi de la covid. Aquest baròmetre és un primer pas cap a un observatori global 
de ciutat que optimitzi la recerca de dades i el seu aprofitament.

5.  Què hem après 
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L’estratègia Ara més que mai, el Prat és una política público-comuntària. Com es deia al pròleg, davant 
de la crisi causada per la covid la ciutat del Prat va reaccionar de l’única manera que sap fer-ho: a través 
del diàleg i la concertació, conjugant esforços i capacitats per donar una resposta comuna a la pandèmia 
i els seus efectes socials i econòmics. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament va assumir la responsabilitat de 
convocar la taula de reconstrucció i liderar el planejament i desplegament de l’estratègia. Però no ho ha 
fet sol. Aquest balanç i el aprenentatges recollits en aquest document són el fruit d’un esforç conjunt i 
col·lectiu de l’administració municipal i també de les entitats socials, econòmiques i les forces polítiques 
que formen part de la taula.

La ciutat és una obra col·lectiva i des de l’Associació d’Empresaris del Baix Llobregat a Comissions 
Obreres i la UGT, passant per nombroses entitats socials i forces polítiques de la ciutat, han posat el seu 
gra de sorra a l’hora de concebre i desplegar l’estratègia Ara més que mai, el Prat. Tot seguit, enumerem 
algunes de les accions i recursos mobilitzats per algunes d’aquestes entitats.

Annex
L’estratègia, una obra col·lectiva

 CPS FRANCESC PALAU 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

- Projecte Cures: més seguiments i més espais formatius.
- Ampliació dels grups de català.
- Castellà (més tecnològic i comunitari).
- Ampliació de l’oferta d’activitats de cultura (Viatjant amb l’art)
- Reforç escolar.
- Voluntariat.

Noves activitats:
- Espai de silenci (Racó de Pau).
- El Cosidor (Espai textil obert).
- Nou curs laboral (Manteniment i reparació de bicis).
- Cuina casolana.
- Gimnàstica emocional.

Recursos extra:
- Contractacions de personal, renovació d’equips informàtics i maquinària.
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 CREU ROJA 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

- Actuació amb la gent gran: trobades i trucades.
- Ajudes a les famílies.
- Pagament de rebuts de subministraments.
- Entrega de mascaretes.

Noves activitats:
- Ajudes a les famílies (targetes moneder, pagament de subministraments, mascaretes).
- Col·laboració en les campanyes de vacunació.
- Compra de menjar i medicaments per a persones amb Covid-19.
- Augment de les sortides a persones sense llar.

Recursos extra:
-  Increment de la despesa de les targetes moneder, increment de pagament dels rebuts de submi-

nistraments, més activitat de voluntariat i major presència de personal tècnic, augment dels infants 
de la campanya de Reis.

 FUNDESPLAI 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

-  Mentoria socioeducativa (PEE) i Mentoria Social. Nou espai d’acompanyament emocional per a 
persones joves participants dels diferents programes.

-  Reformulació en format online de programes com Connecta Jove (per reforçar el vincle entre per-
sones joves i gent gran).

Noves activitats:
-  Servei Temporal d’Acolliment i Acompanyament a l’alberg Centre Esplai per persones en situació 

de vulnerabilitat (conveni amb el Consell Comarcal) i acollida d’emergència a famílies d’Ucraïna 
(coordinat per Creu Roja Prat).

-  Demà Jove - Programa de FPO Dual SOC (formació en CP adm., lleure i cuina + contractació per 1 any).
-  ESAL (10 joves desocupats de llarga durada i 10 dones joves en situació vulnerable. Formació + 

contractació per 1 any).
-  Programa d’activitats en família a l’espai familiar EL NIU (espai d’acompanyament a la criança de 

famílies amb infants de 0 a 6 anys).

 GATS 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

-  Ampliar l’equip tècnic i activitats per a la millora del benestar emocional i relacional.
-  Ampliar nombre de persones contractades a través de programes de suport a l’ocupabilitat.
-  Promoure i activar més accions grupals per atendre persones en risc d’aïllament i fragilitat emoci-

onal i social.

Recursos extra:
-  Sol·licitar ajuts de programes del SOC per a l’ocupabilitat (30 plus i ESAL).
-  Ampliació de l’aportació econòmica de l’entitat en conveni Acció Social 2022 de la campanya de Reis.
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 SAÓ PRAT 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

-  Pati.Pami: atenció a joves, intervenció individual i grupal.
-   Acompanyament a la inserció: mirada especial a la situació de dones, a la competència digital en la 

recerca de feina i en l’acompanyament post-inserció.
-  Somriu: lleure i suport a l’estudi als infants i adolescents.
-  Bassa: ampliació de grups de suport a l’estudi (postobligatòria, ESO, PFI, sancionats)

Noves activitats:
-  Neteja: nova línea d’activitat a l’empresa d’inserció.
-  Suetí: Atenció a famílies.
-  Benestar emocional: eix d’intervenció que s’incorpora a tots els projectes.

Recursos extra:
-  Ampliació de l’equip amb la incorporació de 5 professionals.
-  Cerca de noves fonts de finançament complementàries a les habituals.
-  Ampliació dels recursos dedicats al pla de formació de les professionals de SAÓ per poder atendre 

les noves situacions i canvis organitzatius per a facilitar la coordinació de casos.

 CÀRITAS - EL PRAT 
Activitats que s’han hagut de reforçar:

-  Ampliar l’equip de voluntaris dels diferents Serveis
-  Ampliar l’atenció psicológica als joves de La Brúixola

Noves activitats:
-  Activitats de reforç educatiu i La Brúixola de manera online.
-  Facilitar ordinadors i connexions a internet.
-  Adaptar el sistema d’acollida de manera online
-  Suspensió del projecte Acompanyament amb cor.

Recursos extra:
-  Ordinadors, ajuts econòmics per a pagar connexions wifi i habitacions de relloguer.
-  Augment d’hores de la psicòloga.
-  Augment de persones voluntàries.


