
- La cosme / febrer 20221
Les activitats comunitàries omplen Sant Cosmenº1 - febrer22

Rosali i Fati  
(del Grupo Romí Sastipén)

Rubén Artesanes  
de Prat Crea
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“Les activitats comunitàries  
omplen Sant Cosme”  

  
Després de molts mesos sense  
activitats culturals per la COVID-19, 
Sant Cosme tenia ganes de  
retrobar-se i compartir moments, 
carrers i trobades. 
 
Al 2021 hem pogut viure de nou  
l’Estiu al Barri, la Festa Major del 
Prat, gaudir del Nadal amb el Fem 
Nadal i el Pessebre Vivent,  
i compartir noves activitats  
com el Mercat al Carrer.  
 
Sant Cosme es torna  
a omplir d’activitats.  
Celebrem-ho i compartim-les!
 
I així ens ho han compartit algunes 
persones del barri:  

    1. Rosali i Fati  
(del Grupo Romí Sastipén) 
“Nos dio mucha alegría 
volver a salir y participar 

en actividades del barrio 
con la gente. Vuelve a haber 

más alegría y más movimiento”.  

    2. Rubén 
“Ha sido muy positivo 
poder realizar otra vez 
actividades culturales en 
el barrio, y encontrarnos 

todos los vecinos y vecinas”. 
 
    3. Artesanes de Prat Crea  

“Les artesanes del Prat  
ens hem sentit molt ben 
acollides al Barri, estem 
desitjant tornar als carrers 
de Sant Cosme  

per primavera!”. 
 

Entrevista PEESC 
 
Núria López 
Directora de l’Institut Escola  
 
Quant de temps portes al centre?  
 
Fa 17 anys que treballo de professora al barri.  
Primer a l’Institut Doctor Trueta i després, a l’Institut Escola del Prat.   
És una feina que m’agrada molt i de la qual n’estic molt orgullosa.  
Ja tenim uns quants ex-alumnes que han continuat fent estudis  
de CFGM i fins i tot CFGS. 

 
Quins són els principals reptes del centre?  
 
Tenir un alumnat més heterogeni, i oferir una educació amb expectatives d’èxit.  

Com animaries a les famílies a optar per les escoles del barri?  
 
Totes tenim uns projectes educatius sòlids, innovadors i molt potents.  
Els professionals estan molt entregats a aconseguir l’èxit educatiu del nostre alumnat.
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25N, dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones

Sant Cosme va commemorar el 25-N amb un 
mural a la façana del Centre cívic.
Diferents entitats del barri van pintar el mural 
dirigides per l’artista Iris Serrano i els veïns 
i veïnes van escollir la frase que l’acompanya:
“Juntes, Vives i Lliures”.
També es va celebrar una nova edició del “Fem 
un Clic per les Dones”. Aquest any consistia en 
una fotografia de grup davant d’aquest nou 

mural.
Hi van donar suport més de 300 persones.  
Hi ha col·laborat l’Ajuntament del Prat, el Casal 
Cívic Delta i Samarretica i grups del barri,  
com SPAI, la Llar Hebre, persones  
acompanyades del Servei d’Atenció  
Domiciliaria, dones del projecte Romí  
Sastipén, Amics Pota Blava i Dones Sàvies.  
També l’alumnat de l’Institut Escola i l’INS Les 
Salines. Entre totes van dur a terme la pintada 
d’un mural comunitari reivindicatiu dirigit  
per la artista Iris Serrano.

 
Mercat al carrer – 27 novembre

Les botigues del barri van sortir al carrer per donar 
a conèixer els seus productes i fomentar el comerç 
de proximitat. 
A més, van oferir tallers i activitats pels veïns i veïnes. 
Aquesta iniciativa forma part del projecte treball als Barris 
Sant Cosme Ocupa’t, per ajudar el comerç del barri. 
Esperem fer una propera edició a la primavera, us esperem!

Agenda Sant Cosme

 
20 edició del Pessebre vivent –  
11 i 12 desembre
Les gairebé 4.000 persones que l’han visitat 
van gaudir d’una xocolatada i del mercat artesanal.

Es tracta d’un acte familiar, fet en col·laboració 
entre l’Associació Amics de Sant Cosme  
i el suport de diferents entitats i l’Ajuntament  
del Prat.

 
Fem Nadal a Sant Cosme

Les entitats del barri, les escoles i els veïns s’han sumat un any 
més per decorar el barri  durant les festes de Nadal,  
i més de 600 persones hi han passejat.
Com a novetat, s’ha plantat una Araucària  a la Plaça 
de l’Amistat, nou símbol del barri. 
També s’han pogut tastar dolços, xocolata  i s’ha fet cagar 
el tió, gràcies als Amics Pota Blava.
Els dolços els han elaborat projecte educatiu BASSA, 
el grup de dones “Romí Sastipen”, el grup de joves 
de Medi Obert, l’Institut Escola del Prat, 
la llar d’infants Dumbo i el Centre de Dia Delta entre d’altres.
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Procés participatiu  
Ramón Codina 
 

El 2021 l’Associació de veïns i veïnes de Sant 
Cosme i Sant Damià, l’escola Jaume Balmes  
i les Cases d’en Puig van realitzar dos tallers 
virtuals i van recollir propostes per millorar  
el passeig Ramon Codina, a través del web 
Decidim El Prat i de l’OMISC.

Hi van participar 292 persones i es van fer 338 
propostes. 
Ara, l’Ajuntament tindrà en compte algunes 
propostes per fer la remodelació. Per exemple, 
millorar l’àrea de joc infantil,  la convivència,  
la il·luminació i la neteja.

 
Al concurs s’hi han presentat més de 50 fotografies  
el pessebre vivent.  El 30 de març s’entregaran  
els premis i s’exposaran les fotografies al gimnàs  
de l’escola Jaume Balmes.

Les persones guanyadores rebran un xec regal  
d’entre 50€ i 150€ per comprar al establiments  
del barri. 
El concurs l’organitza els Amics de Sant Cosme  
amb col·laboració de l’Ajuntament del Prat  
i l’Agrupació Fotogràfica Prat

 
Memoria de barri 
 
Neix el nou projecte “Memòria de barri”, on hi participen gent gran 
i joves del barri. Els joves entrevisten els grans i recullen records  
sobre l’origen i la història de Sant Cosme. 
Després han fet uns vídeos amb les entrevistes.  
Els podreu trobar properament en una nova pàgina web.  
 
Al projecte també hi ha participat la Taula Comunitària  
de Sant Cosme. 
 
La Isabel és una jove que participa al projecte:  “Ha sido chulo  
poder descubrir y aprender  sobre el barrio y las personas  
que han luchado  por conseguir lo que es hoy en día”.
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4     
 Efemèrides 

PARC NOU.

Sabies que el Parc Nou es va 
inaugurar el 1983  
i complirà 40 anys l’any que ve?  
 
Té una extensió de 14,4hectàrees,  
que és igual a 10 camps de futbol! 
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El Centro extremeño Ruta de la Plata  
cumple 25 años.  

¿Cómo surge la idea de esta Asociación? 
Cuando llegabas de tu pueblo no conocías  
a nadie. La unión con las demás personas 
nos conectaba con Extremadura. 
Nos llamábamos y quedábamos.  
Estábamos muy contentos de estar  
en Catalunya, pero no queríamos olvidar 
nuestros orígenes.  
Si te olvidas de tus orígenes,  
no queda nada.

¿Quién se puede apuntar?
Nos hace mucha ilusión hacer 
cosas y que venga mucha gente. 
Nuestro objetivo es promocionar la 
cultura extremeña, pero somos una  
asociación abierta y cualquiera se puede 
apuntar.  Entre los más de 100 socios  
planificamos qué queremos hacer.  
Nos gustaría que se acercara gente joven.

¿Qué tipo de actividades hacéis?
Había un grupo de costura para preparar  
los vestidos de carnaval y teatro.  
También llevamos la satina con la Virgen  
de Guadalupe a la iglesia y hacemos  
una misa cantada. Celebramos el Día  
de Extremadura y hacemos teatro, y muchas 
otras actividades como la “Comida  
campestre” con comida y dulces típicos 
extremeños.  Y participamos en actividades 
comunitarias del barrio como Les Sopes  
del Món, el Pessebre Vivent, el Carnaval  

o la cabalgata de los Reyes Magos. 

¿Cómo celebrásteis los 25 años?
Hicimos una comida de socios y el festival 
folklórico. Ese día llovió y lo tuvimos que 
hacer dentro del Centric con las medidas 
COVID… Nos sabe mal si alguna  
persona se tuvo que quedar fuera.  
¡Había mucha gente!

De estos 25 años,  
¿qué momento recordáis  

en especial? 
M: La primera vez que hicimos  
dulces para venderlos y conseguir  
fondos. No teníamos una sede  

y tuvimos que ir a la barraca  
de un amigo.

J: La celebración del Día de Extremadura 
en los jardines de Andalucía. Nos reunimos 
todos los grupos de Catalunya.  
¡Éramos unas 5000 personas! 

¿Cómo ha cambiado el barrio?
Ha cambiado para bien. Al principio  
nos reuníamos de manera clandestina para 
manifestarnos a favor de remodelar el barrio.   
Se ha reforzado la fuerza vecinal y asociativa 
gracias a todas las entidades. 

Pero con el tiempo se ha perdido un poco  
la relación social entre vecinos, aquellas  
cenas que se hacían en el centro de los  
roscos. Sant Cosme ha vivido momentos  
sociales muy duros y se han superado  
gracias a las acciones vecinales.

Centro Extremeño Ruta de la Plata
José Gómez Barriga y Martina Romero Hernández

 
“Si  

nosotros  
no hacemos  
promoción  

de nuestra cultura, 
nadie la hará”

L’entrevista...
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Estiu a la plaça!

Pessebre Vivent 

Espectacle de màgia al barri!

Festa Major

Gegants de l’INS Escola ballant 
al Fem Nadal

Cinema a la fresca

Concert Javi Cantero

Alumnes del barri 
als tallers del Fem nadal

Comença l’Espectacle! 

El barri es mou

Festival 
de la Diversió 

al Jaume Balmes

Pintada de mural comunitari amb motiu del  25N

Taula comunitaria de Sant Cosme
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Servei de Convivència i veïnatge 
 
Has tingut algun conflicte amb un veí, una botiga o una persona al barri? S’ha posat en marxa  
un nou servei de convivència per resoldre conflictes de manera pacífica. 
 
Fins ara aquest serveis s’oferia a les comunitats de veïns.  
Ara també es pot demanar en conflictes en altres espais públics.
L’objectiu és millorar la qualitat de vida al barri.

Si has vist o has patit un conflicte, pots demanar aquest servei a:
 
OMISC 
Carrer Riu Llobregat, 93 
Correu electrònic: convivenciasc@elprat.cat  

Treball als barris 

 
Estàs a l’atur i et vols formar?  
Doncs apunta’t al curs gratuït d’Auxiliar  
de Botiga. Comença el mes d’abril, i dura 
100 hores. Hi aprendràs les tasques bàsiques 
de comerç i magatzem. Inclou el carnet 
de conducció de carretó. 

 

Durant el 2021 ja es van fer 2 cursos, 
on hi van participar 21 persones. 
El primer curs era per treballar com a operari  
de la construcció. El segon curs va ser 
el de dinamització comunitària per atendre 
a les persones en entorns escolars i socials,
i es va fer en col·laboració amb Fundesplai.

Tots els cursos formen part del programa 
Treball als Barris, subvencionat pel SOC 
i el Ministeri de Treball i Economia Social 
i cofinançat per l’Ajuntament del Prat.
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(Re)construïm el barri amb un nou pressupost 
 
Aquesta nova edició de la revista del barri, totalment renovada i 
actualitzada, us arriba a les vostres llars quan ja hem començat a 
desplegar alguns dels projectes dels pressupostos per al 2022. Els 

comptes són la principal eina de l’Ajuntament i ens han de permetre culminar 
l’estratègia de reconstrucció “Ara més que mai, el Prat”, amb l’objectiu de superar 
els efectes de la pandèmia amb més cohesió i dinamisme. A tota la ciutat i també a Sant Cosme. 
 
En aquests pressupostos la partida d’Acció Social manté la seva prioritat, malgrat la davallada 
d’ingressos que hem patit els municipis. Els comptes també permetran impulsar projectes molt 
reivindicats, com una nova residència de gent gran municipal. I ajuden a seguir desplegant 
nous serveis com la Botiga, un projecte innovador per garantir l’accés a l’alimentació,  
o la Casa de l’Energia, que acompanya la ciutadania a l’hora d’estalviar energia i reduir  
la factura. 

Aquests i altres projectes, com la targeta MarketPrat per fer costat al comerç local,  
que ben aviat posarem a disposició de la ciutadania, són polítiques de ciutat que  
confiem que ajudin també a impulsar el barri. Així mateix, els nous pressupostos  
reforcen els recursos pel Pla Estratègic de Sant Cosme, que aposta per la  
promoció comunitària i el benestar i seguretat al barri. Preveuen la reforma 
del Passeig Ramon Codina. I incorporen un projecte per captar fons  
de europeus per la Rehabilitació Integral i d’Eficiència energètica 
al barri. En definitiva, avui en dia molts polítics diuen que no 
volen deixar ningú enrere. Al Prat, i també a Sant Cosme, 
fa molt de temps que treballem perquè això sigui així. 
I aquest 2022, ho fem de forma molt especial.

Lluís Mijoler
L’Alcalde

Alfabetització Digital al Barri 
 
Necessites fer un tràmit electrònic i no sap com fer-lo? 
T’ajudem a fer qualsevol gestió  (cites prèvies, presentar  
instàncies i documentació, etc.) de manera personalitzada.
És un servei gratuït. Només cal demanar cita prèvia:
    • Per correu electrònic: oficina@elprat.cat 
    • Per telèfon 93 379 00 50. Extensió 5890.  
 
Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme (OMISC) 
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h  
Carrer Riu Llobregat, 93

Text en Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net)


