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El Prat, compromès 
amb la seva gent gran
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ajuntament - OIAC (Oficina

d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ 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 / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Capsa 934785108
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

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

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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Presentació de candidatures 
als Premis Ciutat del Prat 

L’auditori del Cèntric acollirà un any 
més la gala de lliurament dels Premis 
Ciutat del Prat. La cita serà el divendres 
12 d’abril del 2019 i es retransmetrà en 
directe per www.elprat.tv. Aquests pre-
mis, instaurats l’any 2009 i de periodicitat 
anual, són la més alta distinció que ator-
ga l’Ajuntament del Prat. El consistori fa 
cada any una crida a la ciutadania per-
què hi participi, tot proposant candidats i 
candidates, que tant poden ser persones 
com entitats. 

Tothom pot proposar a l’Ajuntament 
qualsevol nom d’algú vinculat a la ciutat 
del Prat que hagi forjat una trajectòria 
vital exemplar per la seva aportació a la 
comunitat; que hagi engrandit els ideals 
de llibertat, solidaritat i civisme; que des-
taqui en qualsevol àmbit professional o 
social, o que la seva activitat hagi contri-
buït a projectar i donar prestigi a la ciutat.

Com fer propostes?

Les candidatures les pot presentar 
qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, al Registre General de 
l’Ajuntament del Prat. També s’hi poden
fer arribar mitjançant correu certificat. 
Cal presentar una instància acompanya-
da de la documentació següent:

[ Document acreditatiu dels mèrits i les 
circumstàncies de la candidatura

[ Currículum vitae de la persona que es 
proposa com a candidata, o memòria 
d’activitats en el cas que es tracti de 
qualsevol forma de personalitat jurídica

[ Qualsevol altra documentació comple-
mentària que es consideri convenient, 
a l’efecte d’obtenir més informació del 
candidat o candidata

Trobareu més informació sobre els Pre-
mis Ciutat del Prat a www.elprat.cat/

premisciutat ❧

Qualsevol persona o col·lectiu pot proposar noms com a candidats a rebre un 
d’aquests guardons anuals, la distinció més alta que atorga l’Ajuntament
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Adía de hoy, en El Prat hay algo más de 12.000 personas mayores de 65 años. En la actualidad, el envejecimiento 
no es la última etapa de la vida, sino un proceso vital, largo, rico y lleno. Bajo esta creencia, el Ayuntamiento 
ha elaborado, junto con el Consell Municipal de la Gent Gran, el Pla Local per a la Gent Gran, a través del cual 
quiere promover y facilitar los proyectos de vida de toda la ciudadanía de El Prat, con independencia de su edad.

La principal consecuencia de este planteamiento es que la gente mayor tiene que utilizar los mismos recursos 
públicos que se dirigen al conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, no se puede obviar que a medida que 
aumenta la edad disminuye el grado de autonomía, por lo que se deben contemplar recursos especializados 
dirigidos a mantener a las personas el máximo de tiempo posible, y en las mejores condiciones, en su casa. Aun 
así, paralelamente, y para los casos en que no se pueda mantener esta situación, hay que invertir en plazas 
residenciales y de centro de día y en otras formas de vida compartida.

Las personas mayores son un activo imprescindible de la sociedad: las necesitamos para crecer como personas 
y como comunidad; su experiencia y sabiduría nos han de guiar y ayudar en el camino de nuestras vidas. Y no 
solo aportan conocimiento, amor y ternura, sino que a menudo contribuyen al bienestar de las familias, con sus 
recursos económicos y también con el trabajo doméstico, que no deja de tener un muy elevado valor monetario 
no reconocido.

Las personas mayores de nuestra ciudad se merecen que sigamos trabajando para responder a sus necesidades 
y garantizarles los recursos públicos necesarios para disfrutar de una vida digna y de calidad, que les permita 
desarrollar sus proyectos en esta etapa vital tan importante.

La gent gran de la nostra 

ciutat es mereix que 

continuem treballant per 

respondre a les seves 

necessitats i garantir-los els 

recursos públics necessaris 

per gaudir d’una vida digna 

i de qualitat, que els permeti 

desenvolupar els seus 

projectes en aquesta etapa 

vital tan important.

Las personas mayores de 

nuestra ciudad se merecen 

que seguimos trabajando 

para responder a sus 

necesidades y garantizarles 

los recursos públicos 

necesarios para disfrutar de 

una vida digna y de calidad, 

que les permita desarrollar 

sus proyectos en esta etapa 

vital tan importante.

La gent gran, un tresor
Lluís Tejedor  
L’alcalde

dia d’avui, al Prat hi una mica més de 12.000 persones de més de 65 anys. En l’actualitat, l’envelliment no és 
la darrera etapa de la vida, sinó un procés vital, llarg, ric i ple. Sota aquesta creença, l’Ajuntament ha elaborat, 
juntament amb el Consell Municipal de la Gent Gran, el Pla Local per a la Gent Gran, a través del qual vol 
promoure i facilitar els projectes de vida de tota la ciutadania del Prat, amb independència de la seva edat. 

La principal conseqüència d’aquest plantejament és que la gent gran ha d’utilitzar els mateixos recursos públics 
que s’adrecen al conjunt de la ciutadania. No obstant, no es pot obviar que a mesura que augmenta l’edat 
disminueix el grau d’autonomia, per la qual cosa s’han de contemplar recursos especialitzats adreçats a mantenir 
les persones el màxim de temps possible, i en les millors condicions, a casa seva. Tot i això, paral·lelament, i per 
als casos en què no es pugui mantenir aquesta situació, s’ha d’invertir en places residencials i de centre de dia i 
en altres formes de vida compartida.

La gent gran és un actiu imprescindible de la societat: els necessitem per créixer com a persones i com a 
comunitat; la seva experiència i saviesa ens han de guiar i ajudar en el camí de les nostres vides. I no només 
aporten coneixement, amor i tendresa, sinó que molt sovint contribueixen al benestar de les famílies, amb els 
seus recursos econòmics i també amb el treball domèstic, que no deixa de tenir un molt elevat valor monetari 
no reconegut. 

La gent gran de la nostra ciutat es mereix que continuem treballant per respondre a les seves necessitats i 
garantir-los els recursos públics necessaris per gaudir d’una vida digna i de qualitat, que els permeti desenvolupar 
els seus projectes en aquesta etapa vital tan important.
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El Prat, 
comprometido 

con sus mayores

Las 4 claves

[1]

El Ayuntamiento de El Prat 

pone en marcha el nuevo 

Pla Local de la Gent Gran 

2018-2025, que actualiza 

y amplía el que estaba 

vigente desde el 2003.

[2]

El objetivo del Plan es 

mejorar la calidad de vida 

de las personas mayores 

de la ciudad, un colectivo 

cada vez más numeroso, 

activo y diverso.

[3]
El Ayuntamiento está 

cerrando un acuerdo 

con la Generalitat para 

la construcción y puesta 

en marcha de una nueva 

residencia y centro de 

día en el Eixample Sud.  

[4]
El nuevo Centro Cívico 

Palmira Domènech, que 

entrará en servicio en 

primavera, dispondrá 

de un espacio para 

personas mayores. 

El Pleno del Ayuntamiento de El Prat, en 
la sesión del mes de noviembre, llevará a 
aprobación el Pla Local de la Gent Gran 
(PLGG) 2018-2025. El nuevo plan man-
tiene los valores del aprobado en 2003 
e incorpora avances en las políticas de 
atención a las personas mayores, adap-
tados a los nuevos tiempos. Desde el 
2003 han cambiado muchas cosas. El en-
vejecimiento progresivo de la sociedad, 
también en El Prat, plantea nuevos retos.

Prioridad: mejorar 
la calidad de vida

La prioridad del Ayuntamiento es mejo-
rar la calidad de vida de todas las per-
sonas de la ciudad: menores, adultas y 
mayores. Estas últimas son un colectivo 
cada vez más numeroso y activo que 
juega un papel vital en nuestra socie-
dad: hacen de cuidadores, dan apoyo a 
las familias y nos aportan conocimiento. 

Son un pilar muy importante de nues-
tra comunidad que, además, tiene sus 
propios intereses, inquietudes y nece-
sidades funcionales y relacionales, es-
pecialmente a partir de la pérdida de 
autonomía personal.

El nuevo PLGG es fruto de un trabajo 
compartido desde el Ayuntamiento con 
el Consell Municipal de la Gent Gran y 
con diferentes agentes sociales y pro-
fesionales que trabajan en el municipio. 
El Plan marca las estrategias y líneas 
de acción prioritaria para los próximos 
años, para que el Ayuntamiento pueda 
atender de manera planificada las ne-
cesidades y demandas de este colectivo. 
El objetivo es caminar hacia una ciudad 
donde las personas mayores sean cada 
vez más protagonistas y, a la vez, puedan 
disfrutar de una vida digna y de calidad, 
donde puedan desarrollar su propios 
proyectos de vida personales y sociales. 
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   6,3 %

   8,5 %

12,8 %

16,1 %

18,8 %

1981

1991

2001

2011

2018

Año %

Población mayor de 
64 años en El Prat

Desde el año 2000, la población de El 
Prat se mantiene estable, pero el núme-
ro de personas mayores ha continuado 
aumentando. En nuestra ciudad viven 
más de 12.000 personas mayores de 64 
años, de las cuales un 57 % son mujeres. 
Esta situación es muy similar a la de los 
municipios de nuestro entorno y a la 
media de Cataluña. 

En nuestra ciudad, unas 1.400 per-
sonas mayores de 75 años viven solas, 
mientras que otras 1.400 viven en ho-
gares donde todos los residentes tienen 
más de 75 años. Por otro lado, un 11 % 
de las personas de El Prat de más de 65 
años tienen reconocido algún grado de 
dependencia.  No obstante, el nivel de 
actividad de las personas mayores de 

Envejecimiento de 
la población

nuestra ciudad no es nada desdeñable. 
Hay un dato significativo: actualmente, 
casi 1.400 pratenses mayores de 65 años 
están abonados a alguno de los com-
plejos deportivos municipales, muchos 
de los cuales participan activamente en 
las actividades o cursos que en ellos se 
desarrollan.  

Tras analizar la situación actual de la po-
blación pratense mayor de 64 años, así 
como las previsiones de cara al futuro, 
el nuevo PLGG trabajará con 5 líneas 
estratégicas a desplegar mediante 84 
acciones diferentes. 

Algunas de las actuaciones previstas 
son el fomento de la práctica del vo-
luntariado entre las personas mayores, 
como una manera de mantenerse acti-
vas a la vez que colaboran con la socie-
dad; prevenir el aislamiento y la soledad 
(un ejemplo es el programa Antenes, del 
que se habla en la entrevista de las pá-
ginas 32 y 33 de esta revista); promover 
su acceso a la cultura (por ejemplo, me-
diante el impulso de  aulas de extensión 
universitaria), etcétera ❧

Líneas estragégicas 
del Plan

Imagen del acto de presentación del nuevo Pla Local de la Gent Gran. 

Dos 
participantes 
en los actos 
del Día de 
la Mujer.
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El 
Ayuntamiento 

de El Prat 
pone a 

disposición de 
las personas 

mayores 
110 huertos 

lúdicos, 
donde se 

pueden 
mantener 

activos 
cultivando 
sus propias 
verduras y 
hortalizas. 

¿Qué ofrece El Prat a sus mayores?
El Ayuntamiento ofrece a las personas 
mayores de la ciudad un importante pa-
quete de recursos y servicios, tanto para 
poder tener una vida activa como para 
recibir atención y asistencia cuando la 
necesitan. 

Espacios para 
personas mayores

En El Prat existen acutalmente 7 espa-
cios para personas mayores, a los que 
próximamente se sumará uno nuevo en 
el centro cívico Palmira Domènech. Los 
centros cívicos Delta del Llobregat, Sant 
Jordi – Ribera Baixa y Jardins de la Pau 
cuentan cada uno de ellos con espacios 
para mayores, a los que hay que sumar 
el Casal Municipal de la Gent Gran El Re-
molar, los dos casales de la Cooperativa 
Obrera de Viviendas y el espacio de la 
Obra Social “la Caixa”. Todos estos espa-
cios suman un total de 857 plazas, a las 

que habrá que añadir las previstas en el  
nuevo Centro Cívico Palmira Domènech. 

Servicios de 
atención social

Aparte de los servicios universales para 
toda la población, existen recursos espe-
cíficos para la población mayor.

En 2017, los Servicios Sociales munici-
pales atendieron a 2.727 personas de 65 
años o más, lo que representa casi un 15 
% más que en 2016. Es decir, casi una de 
cada cuatro personas mayores de El Prat 
fueron atendidas en alguno de los servi-
cios prestados por Acción Social. 

Actividades del Programa 
de Lleure de la Gent Gran

Este programa municipal ofrece a las 
personas mayores la posibilidad de par-
ticipar en actividades y talleres que les 
ayuden a mantener su vitalidad física 

(deporte, baile, yoga, paseos...) e inte-
lectual (artesanía, informática, memoria, 
lectura, talleres con jóvenes...). En 2017 
se realizaron 48 actividades puntuales 
con un total de 4.181 usuarios. Además 
se realizaron 44 talleres semanales en los 
que participaron más de 800 personas.

1.470

571

120

54

43

22

Teleasistencia domiciliaria

Ayuda a domicilio

Transporte adaptado

Comidas a domicilio

Arreglos en la vivienda

Comedor social

Servicio Personas 
usuarias 
(año 2017)

Cartera de servicios 
específicos para mayores

El servicio municipal de comidas a domicilio se presta a través de La 
Fundación Rubricatus.
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Nueva residencia para personas 
mayores en El Prat
Todas las administraciones y colectivos implicados reconocen que en 
nuestra ciudad hacen falta más plazas residenciales para personas mayores. 
Actualmente, el Ayuntamiento de El Prat está cerrando un acuerdo con la 
Generalitat para la concertación de plazas públicas de la nueva residencia 
que se construirá en el Eixample Sud. Este establecimiento tendrá más 
de 100 plazas de residencia y otras 30 de centro de día. Actualmente, la 
ciudad cuenta con 120 plazas públicas y otras 24 privadas, una oferta 
bastante inferior a la media del Baix Llobregat y de Cataluña. 

De cara al futuro, el Ayuntamiento también trabaja en la implantación de otras 
modalidades de vivienda para atender las necesidades residenciales de las 
personas mayores.

Espacio para 
mayores en 
el Palmira 
Domènech
El nuevo Centro Cívico Palmira 
Domènech, que entrará en servicio 
la próxima primavera, contará 
con un espacio para personas 
mayores con sala de estar y 
de juegos de 165 m2. En este 
espacio (a la derecha, imagen 
virtual) se programarán talleres 
de actividad física, manualidades, 
conferencias y actividades 
diversas dentro del Programa de 
Lleure de la Gent Gran del Prat. 
Se prevé que este espacio esté 
abierto de lunes a domingo, en  
horario de mañana y de tarde.  

Contra el maltrato
En El Prat existe la Red para el 
Abordaje del Maltrato a Personas 
Mayores. Desde finales del 2017, 
se está trabajando en la redacción 
de un protocolo de ciudad para que 
todos los agentes implicados en la 
atención y cuidado a las personas 
mayores tengan a su alcance 
herramientas para actuar en 
la detección y atención de 
situaciones de maltrato. 

Punt de la 
Gent Gran

El espacio de referencia para las 
personas mayores de 60 años 
en El Prat es el Punt de la Gent 
Gran, situado en las Cases d’en 
Puig (pl. de la Agricultura, 4)
[ Tel. 933 790 050, ext. 5616)
[ Horario: de lunes a 
viernes de 9 a 13 h
[ www.elprat.cat/gentgran

Hombres mayores y jóvenes comparten actividad. 
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Cuando las barbas de tu 
vecino veas pelar...
El pasado septiembre, vecinos de todos los barrios de 
Barcelona salieron a la calle para exigir al Ayuntamiento más civismo, 
limpieza y seguridad. Después de 3 años al frente del consistorio, las 
políticas de Ada Colau han decepcionado a todo el mundo. Sus fórmulas 
mágicas han fracasado porque nunca fueron realistas y sus propuestas 
de participación ciudadana no son más que cortinas de humo para lavar 
la cara a sus fracasos. Podemos y Colau no tienen modelo policial, ni 
de seguridad, ni económico. En Barcelona, el “top-manta” tiene barra 
libre para instalarse en la calle, perjudicando seriamente a los comercios; 
colectivos independentistas acampan en plazas sin ningún permiso, 
no respetando la neutralidad del espacio público. La mala gestión de 
Podemos y Colau han conseguido que Barcelona sea de las ciudades 
más inseguras de Europa y la más insegura de España, con un aumento 
de la criminalidad del 20 % respecto al año anterior, muy por encima 
de ciudades como Madrid o Valencia, que rondan el 2 %. La decisión de 
Tejedor de no volverse a presentar a la reelección obliga a ICV a tener 
que presentarse con el mismo partido, que solo en 3 años ha arruinado la 
imagen de Barcelona. No nos podemos permitir que esto suceda aquí, El 
Prat no se lo merece.

Tel. 653 936 713 

SMI
El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al 
secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, han acordado 
establecer el SMI (salario mínimo interprofesional) en 900 euros 
mensuales; en los nuevos Presupuestos para el 2019 ya vendría reflejada 
esta subida del 22,3 %. Esta medida beneficiará a entre un 8,1 % y un 
18,5 % de todos los empleados a tiempo completo de nuestro país. Es 
una fantástica noticia que paso a paso se vaya caminando en dirección 
a la dignificación de todos los puestos de trabajo, en especial de los 
más vulnerables, que englobarían los colectivos de jóvenes, mujeres y 
trabajadores con poca cualificación. Esta medida no ha sido muy bien 
vista por algunos sectores de la población: según el Banco de España, esto 
puede provocar un aumento de la desigualdad entre los trabajadores, como 
si esa desigualdad no fuese patente en la actualidad... En la oposición al 
Gobierno tampoco ha sido muy bien recibida: Rivera tacha esta subida 
de “podemización de la economía” y de “Presupuestos fake”; por lo 
visto, tiene mala memoria y no recuerda cuando él mismo llevaba en su 
programa una subida del SMI a 1.046 euros, allá por el 2016, pero ya 
sabemos que el cambio que buscaban está en ellos mismos, no en el país. 
Esperamos finalmente alcanzar los 1.000 euros como SMI a corto plazo.

    @GuanyemPratLlob          

Targeta rosa als 60 anys
El passat febrer demanàvem al Ple Municipal que l’equip 
de govern local rebaixés l’edat per poder aconseguir la targeta rosa 
metropolitana del transport públic a l’edat de 60 anys en comptes dels 
65 anys actuals. En aquell moment, la resposta de l’equip de govern local 
va ser: “No volem fer mercantilisme!”. Aquest mes de juny passat, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va augmentar el llindar d’ingressos per poder 
accedir a aquesta targeta social fins a un 10 % i així permetia que més 
de 3. 000 persones se’n puguin beneficiar. Al Prat, amb dades de l’agost, 
tenim 530 persones entre 60 i 64 anys a l’atur i unes 14.292 persones 
pensionistes. No podem assegurar que totes elles estiguin dins els llindars 
econòmics que els permetria accedir a aquesta targeta social, però 
entenem que per davant d’un deute zero a les arques municipals estan 
les persones. Ciutats metropolitanes amb una població similar a la nostra, 
però amb menys recursos econòmics, ofereixen la targeta rosa per sota de 
l’edat de 65 anys. Per què el nostre ajuntament no fa el mateix? 

Perquè una part més gran de la ciutadania pugui accedir a 
la gratuïtat o bonificació de la targeta rosa del transport metropolità, 
demanem la targeta rosa als 60 anys!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Una fiscalitat més justa
Al passat ple del mes d’octubre, l’equip de govern municipal 
ens va presentar la seva proposta d’ordenances fiscals per a l’any 
que ve. En línies generals, les xifres són continuistes i s’incrementen 
algunes figures fiscals en un 1 %, mentre que la resta queden 
congelades. Al nostre entendre, es tracta d’una proposta molt poc 
ambiciosa si tenim en compte que som un dels ajuntaments amb més 
pressupost per càpita de Catalunya, gràcies als ingressos provinents 
del port i l’aeroport. Ens podem permetre reduir els impostos que 
paguen els ciutadans i les ciutadanes, reduint l’IBI urbà, sense que 
això afecti els ingressos, augmentant la pressió fiscal sobre l’aeroport 
i el port. Fa anys que ho demanem, però seguirem insistint.

A banda d’això, l’actual proposta d’ordenances no aposta per 
generalitzar la tarifació social dels preus públics, de manera que el ciutadà 
pagui en funció de la renda. Aquest sistema, que ja funciona a les escoles 
bressol sota petició del nostre grup, es pot estendre a altres serveis, 
com ara l’Escola de Música i els serveis esportius, per garantir l’equitat 
en el seu accés. Estem en període d’al·legacions, i nosaltres insistirem 
en presentar mesures per garantir una fiscalitat municipal més justa.

    @JuntsxElPrat          juntspelprat      www.juntspelprat.org
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Festa Major i Esperanzah!
Acaba setembre i comença octubre amb la Festa Major. 
Pratencs i pratenques seguim considerant-la la més bella i més galana. 
I ho és. I la més diversa: totes les persones hi troben la seva festa i la 
seva activitat: música, ball, esports, teatre, circ, fira, actes regionals, 
cultura popular... un centenar d’actes per satisfer tothom, un espai de 
celebració quasi a mida. I també la més participativa, on les entitats 
són protagonistes: no tan sols decideixen què fer, sinó que ho porten 
a terme elles mateixes. Col·laboració i acompanyament per produir 
activitats i espectacles, cocreació d’una festa que és part del bé comú. 
Al Prat hi treballen prop de 300 entitats que participen en una Festa 
Major que és màxima expressió d’un dels valors del Prat: la diversitat. 

I seguim l’octubre amb l’Esperanzah!, on la coproducció amb 
l’economia social fa possible un esdeveniment que descobreix el Prat 
i Sant Cosme com a referents culturals; un festival de música que 
permet sentir el batec col·lectiu d’una societat que vol transformar-se, 
i que, en fer-ho, expressa els valors de la ciutat de la igualtat (aquest any 
Esperanzah! es muher!), l’equitat i la diversitat: valors de la ciutat també 
a les nostres festes.

(Portaveu suplent) www.iniciativa.cat/elprat

Presupuestos y justicia social
Uno de los temas candentes de las próximas semanas serán los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019. Cambiar el rumbo respecto 
a la política del PP y mejorar la vida de las personas son los objetivos por 
los que habrá que luchar contra los impedimentos que ponga la derecha 
de PP y Ciudadanos. La propuesta presentada por el presidente Sánchez 
mejora la calidad del empleo, deroga los aspectos más lesivos de la 
reforma laboral e incorpora ayudas a las familias. También establece una 
fiscalidad moderna para fortalecer un estado de bienestar que no deje 
atrás a nadie. La verdadera naturaleza de la transformación social pasa 
por fortalecer las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad.  
Conseguir pensiones revalorizadas conforme al IPC, un salario mínimo 
de 900 euros, la reducción de los copagos, un 40 % más de ayudas a la 
dependencia, más ayudas a los desempleados o más becas son algunas 
de las propuestas que contemplan los presupuestos que plantea el 
gobierno socialista. Y aquí precisamente está el debate: entre los que 
queremos hacer avanzar el país recuperando derechos sociales, parando 
los recortes y dando prioridad a la agenda social y los que pretenden 
volver a los tiempos de la austeridad, el fomento de la desigualdad y la 
impunidad. Para que luego digan que izquierda y derecha son lo mismo.

    @PerezJP_   

El año del hito feminista
Este año, la movilización de las mujeres en la gran marcha 
mundial del 8M fue histórica y puso en la agenda política las reivindicaciones 
de las mujeres. A nivel estatal, tras la moción de censura, el PSOE, en un 
guiño estético, formó un gobierno lleno de mujeres, pero la intención real de 
ser un gobierno feminista se ha plasmado en el acuerdo de los Presupuestos 
Generales del Estado al que han llegado Unidos - Podemos y PSOE 
(pendientes de aprobación). En él conseguimos una subida salarial histórica 
del salario mínimo interprofesional, bajas maternales y paternales iguales e 
intransferibles, dotar de financiación al pacto de estado contra las violencias 
de género, reformas para que solo “sí” sea “sí”, medidas en materia de 
dependencia y mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras del 
hogar, entre muchas otras que ponen a la gente y sobre todo a las mujeres 
en el centro político. A nivel municipal, el Festival Esperanzah! ha llenado 
su cartel con grandes artistas femeninas, convirtiendo a las mujeres en 
protagonistas. Durante la Festa Major se volvió a activar el protocolo contra 
las agresiones machistas y así varias medidas acordadas entre entidades 
y partidos políticos orientadas a la visibilización y empoderamiento de las 
mujeres. Esperamos que los Presupuestos Municipales también sean reflejo 
de la voluntad de crear y fortalecer El Prat como municipio feminista.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Todo tiene explicación
Supongo que ya lo sabes y, si no, permíteme que te lo explique: de 
nuevo el equipo de gobierno de ICV y PSC te vuelve a subir los impuestos 
y las tasas municipales un año más. Seguramente te estarás preguntando 
que, con todos los ingresos de que dispone el Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat, por qué tienes que ser tú el que vuelvas a pagar el pato. ¿Cómo 
puede ser que, si somos el municipio con menos deuda de toda Cataluña y 
uno de los que disponemos de mayores ingresos —con un PIB per cápita 
de más del doble de la media del Baix Llobregat o del resto de Cataluña—, 
a ti te tengan que volver a estrujar el bolsillo un poco más?

La razón es muy sencilla: ICV y PSC gobiernan para que persistan 
los pobres. ¡Pero ojo! ¡No para que los pobres dejemos de serlo! ¡No!: lo 
hacen para que los pobres sigamos siendo pobres eternamente y así cada 
cuatro años decirnos que ellos son los que nos representan. Si no, no se 
explica que seamos un municipio que ingresamos el doble de dinero que la 
media de la comarca o del resto de la comunidad autónoma pero que eso 
no se vea reflejado en la economía familiar y dispongamos de una Renta 
Familiar Bruta muy discreta e incluso por debajo de la media de nuestra 
comarca. Bueno, sí, se explica, volviéndote a subir los impuestos ICV y PSC.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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AULES AMB TRACTE
Aquest curs, veient el bon resultat de l’any passat, segueix 
a les escoles del Prat la campanya de sensibilització Aules 
amb Tracte. Persones grans i infants es troben per compartir 
experiències, conèixer-se i aprendre mútuament. Les 
sessions del curs passat van ser molt interessants i emotives; 
els nens i les nenes van mostrar una gran sensibilitat i 
respecte cap a les persones grans i van empatitzar força 
amb les dificultats que se’ls presenten pel fet d’envellir.

VISITA AL PRATENC CENTENARI JOAN BALLETBÓ SALVIA
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde 
d’Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava, han visitat el 
pratenc Joan Balletbó Salvia amb motiu del seu centenari. 
Antoni Pedrero, president de la Cooperativa Obrera de 
Viviendas (COV), li va lliurar un quadre commemoratiu 
de la sol·licitud que va fer el sr. Balletbó l’any 1962 per 
fer-se soci de la COV. La visita es va fer al centre de dia de la 
Cooperativa, al c. Primer de Maig. Vídeo a www.elprat.tv

SEGONA EDICIÓ DEL PROJECTE INFANTS ACTIUS
Les àrees d’Esports i de Salut Pública de l’Ajuntament 
han posat en marxa la 2a edició del projecte Infants 
Actius, corresponent al curs 2018-2019, vista la bona 
acceptació i avaluació del programa pilot fet de gener 
a juny del 2018. El programa, que s’adreça a infants 
de 12 a 14 anys amb sobrepès i obesitat, fa sessions 
d’activitat física els dilluns i els dijous al CEM Sagnier.

LA POLICIA LOCAL DEL PRAT CELEBRA EL PATRÓ
L’auditori del Cèntric ha acollit la celebració del patró de 
la Policia Local, amb representants de la resta de cossos 
de seguretat. Durant l’acte es va fer un reconeixement 
als agents que porten en actiu més de 25 anys a la nostra 
ciutat, es va felicitar els policies que durant l’any passat 
van fer actuacions destacables i meritòries, es va agrair 
la tasca de dues infermeres que van ajudar a salvar 
la vida d’un ciutadà amb aturada cardiorrespiratòria 
i es va lliurar la medalla de bronze al mèrit policial al 
sergent Óscar Ruiz Magán. Vídeo www.elprat.tv
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El Consell Municipal de la Formació 
Professional (FP) del Prat es va 
constituir el 10 d’octubre passat. 
Aquest consell vol convertir-se en 
un marc de col·laboració entre els 
diferents agents públics i privats 
implicats per generar acords i 
mesures adreçades a la promoció 
de la formació i la qualificació 
professional. També vol millorar la 
visualització i reconeixement de 
la FP entre el teixit empresarial i la 
ciutadania i donar més difusió als 
projectes vinculats als estudis de 
FP, així com al seu impacte social i 
econòmic. Vídeo a www.elprat.tv

ES CONSTITUEIX EL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL

DIA DELS OCELLS ALS ESPAIS NATURALS DEL RIU

El passat diumenge 21 d’octubre es va celebrar el Dia dels 
Ocells als Espais Naturals del Riu, amb activitats gratuïtes 
relacionades amb el món de l’ornitologia i el medi ambient: 
fabricació de titelles, mostra i construcció de menjadores 
i nius, taller de fotografia de natura amb telèfon mòbil, 
observació i anellament d’ocells, visites als espais naturals, etc.

El Punt del Voluntariat del Prat fa una 
crida a la ciutadania per cercar persones 
voluntàries que vulguin participar en el 
programa Lècxit. Enguany és el vuitè any en 
què aquest programa entra a les escoles de 
la nostra ciutat, i es busquen persones joves 
o adultes per ajudar els nens i les nenes en 
la seva millora educativa de manera lúdica 
i distesa a través de la lectura, en horari 
extraescolar. L’objectiu del programa és 
millorar la comprensió lectora de l’alumnat 
de primària mitjançant l’acompanyament 
lector. Per participar-hi com a persona 
voluntària adreceu-vos al Punt del Voluntariat 
de les Cases d’en Puig, tel. 93 379 00 50 
(extensió 5600) voluntariat@elprat.cat

VOLEU FER VOLUNTARIAT AL LÈCXIT?

L’ESPLAI GISC CELEBRA EL 45è ANIVERSARI

L’esplai GISC del barri de Sant Cosme ha celebrat amb una 
festa el 45è aniversari. Aquest centre de lleure per a la 
transformació social i comunitària acumula una història 
molt arrelada al barri, amb moltes generacions d’infants 
i joves que hi han passat durant aquestes més de quatre 
dècades. Més informació a www.facebook.com/gisc.esplai
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Detectat al Prat un  
insecte exòtic

[ El bernat marbrejat 
(Halyomorpha halys) 
és un insecte exòtic 
invasor, d’origen asiàtic, 
que s’ha detectat 
aquest any al Prat. 
Aquest insecte pot 
afectar els vegetals, 
però és inofensiu per 
a persones i animals. 
Passat l’estiu s’agrupa 
buscant refugi dins 

dels edificis i es converteix en una 
molèstia. No hi ha cap insecticida 
que l’elimini, per la qual cosa, si el 
trobem a casa, és millor eliminar-lo 
mecànicament i evitar alliberar-lo a 
l’exterior, ja que pot esdevenir una 
plaga. Per evitar que entri dins les 
cases es poden posar mosquiteres 
a les finestres i tapar els forats 
exteriors dels edificis amb malla.]

El parc Nou s’obre a la 
ronda del Sud

[ Fa uns dies, han començat les obres 
de reordenació de la ronda del Sud al 
seu pas per la façana del parc Nou. 
Els treballs, que acabaran al mes de 

març, no suposen cap 
afectació a banda d’una 
reordenació del mercat 
setmanal de Sant 
Cosme i restriccions en 
alguns dels accessos 
de vianants al parc. 
Les obres tenen com 
a objectiu fer més 
permeable l’accés i 
la visió del parc Nou 

des de la ciutat. Així, se’n retirarà 
la tanca actual, s’hi plantarà arbrat, 
es donarà continuïtat a l’anella de 
carril bici que passa per la zona, se’n 
millorarà l’enllumenat i es prepararà 
l’espai per poder ser utilitzat com a 
aparcament ocasional per a grans 
esdeveniments al parc com, per 
exemple, el Festival Esperanzah.]

Se mantienen las ayudas y bonificaciones 

Las mayoría de impuestos 
y tasas locales suben un 1 %

La mayoría de tasas e impuestos munici-
pales subirán casi el 1 % en el 2019, por 
debajo del aumento del IPC (índice de 
precios de consumo), que entre agosto 
del 2017 y agosto del 2018 fue del 2,2 %. 
Así lo aprobó inicialmente el Pleno del 
Ayuntamiento en octubre. 

Las ordenanzas fiscales de 2019 man-
tendrán las bonificaciones fiscales y 
ayudas implantadas durante el perio-
do más intenso de la crisis. Así, en el 
impuesto de bienes inmuebles (IBI) se 
mantendrán las ayudas del 50 % para 
personas con escasa capacidad econó-
mica, pensionistas, paradas de larga du-
ración y familias monoparentales.

También se mantienen las bonificacio-
nes en el impuesto sobre construccio-
nes e instalaciones y la exención total 
en la licencia de obras en el caso de ini-
cio de actividades. En la tasa por la reco-

gida y gestión de residuos comerciales 
también se mantiene la bonificación del 
100 % para los establecimientos de me-
nos de 300 m2. Igualmente, se mantiene 
la exención por inicio de actividad para 
esta tasa, así como para la de prestación 
de servicios sanitarios.

En cuanto a las guarderías municipa-
les, se mantiene la tarificación social sin 
variaciones y se sacan del cómputo de 
la renta familiar las pensiones por ali-
mentos, al igual que ocurre con el IRPF.

Solo experimentan variaciones supe-
riores al 1 % la tasa por ocupación de 
la vía pública, que deberán abonar las 
entidades financieras para tener cajeros 
automáticos en la calle, y el precio del 
aparcamiento de la playa para los no re-
sidentes en El Prat ❧

Video en www.elprat.tv

El impuesto 
de bienes 
inmuebles (IBI), 
conocido como 
“contribución 
urbana”, 
mantiene las 
ayudas del 50 % 
para personas 
con escasa 
capacidad 
económica, 
pensionistas, 
paradas de 
larga duración 
y familias 
monoparentales.
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Patis que també eduquen

Elements de joc instal·lats al pati de l’escola Jacint Verdaguer.

El mes de maig passat, l’Ajuntament del 
Prat va treballar amb la comunitat edu-
cativa de les escoles públiques d’infantil 
i primària sobre la necessitat de poten-
ciar la funció educativa dels patis. 

Estiumular l’aprenentatge

L’objectiu és que en aquests espais 
d’esbarjo s’estimuli l’aprenentatge dels 

infants a través del joc i del desenvolu-
pament de les seves capacitats motrius, 
cognitives i socialitzadores. 

Diferent a cada escola

D’aquell treball conjunt van sortir pro-
postes consensuades pels diferents 
agents educatius, específiques per a 
cada escola, pel que fa als elements de 

joc a instal·lar i la pintura de línies espor-
tives i de jocs tradicionals.

Durant les vacances escolars de l’estiu 
es van executar els projectes acordats, 
que han suposat una inversió municipal 
de 223.000 €. Aquest curs, doncs, ja ha 
començat amb els patis renovats i do-
tats d’elements de joc que estimulen les 
capacitats dels nens i nenes ❧

L’Ajuntament del Prat dota els patis de les escoles públiques d’infantil i primària 
d’elements que permeten estimular el joc i potenciar la seva funció educativa

L’Ajuntament ha invertit 
223.000 € a instal·lar elements 
de joc i pintar al terra línies  
esportives i de jocs tradicionals

INVERSIÓ DE 223.000 €

L’objectiu és estimular, a 
través del joc, l’aprenentatge 
dels infants i desenvolupar 
les seves capacitats motrius, 
cognitives i socialitzadores

EDUCACIÓ A TRAVÉS DEL JOC
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Una de les línies estratègiques del Pla 
Local de Seguretat Vial del Prat és in-

crementar i adaptar les activitats 
d’educació i formació viària a 

les noves realitats urbanes. 
Educar persones cíviques i 
respectuoses amb l’entorn 
facilita una convivència 

amable i millora la seguretat 
personal. Un dels principals 

col·lectius als quals la Policia Local 
ofereix formació i educació viaària són 
els infants i adolescents. 

Educació cívica i viària

La Policia Local del Prat duu a terme 
des del 1991 activitats formatives dins 
del Programa d’Educació Cívica i Viària 
a totes les escoles i instituts del muni-
cipi. També, i com a activitats que refor-
cen la formació, es realitzen obres de 
teatre i activitats a l’aire lliure.

Paral·lelament a les activitats forma-
tives, la Policia Local presta serveis de 
col·laboració amb l’entorn escolar com 
la protecció dels vianants en els horaris 
d’entrada i sortida dels centres, con-

trols dels autocars de transport escolar, 
prevenció i vigilància de l’absentisme 
escolar, acompanyament a les escoles 
en les  diferents activitats que realitzen 
fora de l’escola dins del terme munici-
pal del Prat, etc ❧

Un dels dibuixos de l’exposició del concurs per a una mobilitat segura, de l’any 2011, elaborats
per alumnes del Prat a iniciativa de la Policia Local. 

La Policia 
Local, a 
les escoles

Serveis de col·laboració
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En marxa un procés participatiu 
per crear camins escolars al Prat

Crear camins segurs per a l’alumnat 
de primària i secundària al voltant 
dels centres educatius, amb l’objectiu 
d’afavorir l’autonomia d’infants i joves 
per fer aquests trajectes: aquesta va 
ser la segona proposta més votada als 
Pressupostos Participatius de l’any pas-

sat, amb 346 vots, i a la qual es destinarà 
un pressupost aproximat de 200.000 €.

Per començar a fer realitat aquesta 
proposta, l’Ajuntament ha posat en 
marxa un procés participatiu amb la in-
tervenció de tots els sectors implicats: 
alumnes, famílies, professorat, agents 

Va ser una de les propostes més votades als Pressupostos Participatius i pretén 
millorar la seguretat i augmentar l’autonomia dels infants en el trajecte cap a l’escola

socials... El procés s’ha co-
mençat a desenvolupar, com 
a prova pilot, a l’entorn de 
l’av. del Remolar, on s’estan 
fent tallers als centres esco-
lars de la zona.

Enfocament 
comunitari

El disseny del projecte con-
templa la creació de comis-
sions mixtes, tant als centres 
educatius (alumnat, famílies i 
docents) com a l’Ajuntament, 
on s’ha creat una comissió 
amb representació de di-
ferents departaments (Ciu-
tadania, Educació, Medi 
ambient, Mobilitat, Policia i 
Premsa). L’objectiu és disse-
nyar, seguir i avaluar conjun-
tament la implementació del 
projecte, integrant les pro-
postes que sorgeixin en els 
diferents àmbits. 

L’enfocament comunitari 
del projecte pretén que les 

conclusions i mesures que s’executin aju-
din a construir una ciutat més sostenible, 
segura i amable amb les persones ❧

Es pot seguir com avança el projecte a través 

del web http://www.elprat.cat/educacio/ 

participacio/camins-escolars

Taller de diagnosi amb infants de cicle superior a l’escola Galileo Galilei.
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Festa Major 2018: un centenar
de raons per sortir al carrer

Una plaça de la Vila plena per escoltar el pregó d’Alfred García.

El Toc d’Inici, amb els gegants Rotllà i Griselda i els capgrossos de la ciutat, va donar inici a la 
Festa Major. 

Les colles de cultura popular de la ciutat 
desfilen a la pl. de la Vila durant l’Esclat.

Els Castellers del Prat descarreguen el primer 
4d7 de la seva història a la diada del dissabte.

Guanyadors del Concurs Clic Prat:
a. Categoria rèflex – Luis García Martín
b. Categoria Instagram – @celofans

La Festa Major 2018 ha ofert quasi un centenar de propostes 
per sortir al carrer: música, espectacles familiars, esport... La 
cultura popular i tradicional ha viscut actes multitudinaris com 
el Toc d’Inici i l’Esclat de Festa Major, la Trobada Gegantera, el 

Pratifoc o la Trobada Castellera. Hem vist una pl. de la Vila plena 
per escoltar el pregó d’Alfred García, sense oblidar els concerts: 
Alfred, Maldita Nerea, Muchachito, Maria Arnal i Marcel Bagés, 
Dr. Calypso, Búhos... Més fotos al Flickr de l’Ajuntament ❧

a

b
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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
online.elprat.cat 
o a l’equipament 
organitzador.

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

COMO HACE 
3000 AÑOS 

Héctor Alterio i José Luís 
Merlín a la guitarra

Hector Alterio, Goya de Honor 
2004 i Cóndor de Plata 2008 per la 

trajectòria professional, presenta una 
proposta a cavall entre la poesia i la 
interpretació, acompanyat per José 

Luis Merlín, prestigiós concertista 
i compositor. Aquest projecte és la 
culminació d’un desig personal per 

interpretar una selecció de poemes de 
León Felipe, amb els quals 

s’identifica plenament.
Teatre Modern

Dissabte 24, a les 21 h 
Entrada: 15 €

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

DIJOUS TEATRE
PELUCAS EN LA NIEBLA
Acompanyarem a la Cris Blanco en un viatge per 
intentar arribar al lloc on està la música. Un concert, 
un musical de butxaca, un assaig sobre l’emoció en la 
música, el “subidón” i l’espectacularitat des d’un món 
ocult, petit i personal.
Teatre Modern. Dijous 15, a les 20 h 
Entrada: 10 € 



 

T 
 EA

TR
E

ÈDIP 
JULIO MANRIQUE

Una història sobre el destí i la lluita de 
l’ésser humà contra sí mateix que explica 
com gestionem els canvis de paradigma 
com a éssers humans. Tot plegat amb 
una posada en escena despullada, on la 
paraula és la gran protagonista i amb una 
perspectiva contemporània d’una de les 
grans tragèdies gregues.
Teatre Modern. Diumenge 4, a les 19 h 
Entrada: 15 €

M
 Ú

SI
CA

SOFIA VIOLA EN CONCERT
Tangos, salses, 
cúmbies, huaynos, 
boleros i molts més. 
Cançons de desamor, 
de protesta, cançons 
d’allò quotidià, 
cançons serioses i 
cançons amb humor. 

La Capsa. Dissabte 3, a les 22.30 h 

SINCIDERS + PEINGA RAYO Y 
LAS AEROMOZAS
Doble concert on el garage rock serà el 
protagonista! Els Sinciders presentaran el 
seu darrer disc.
La Capsa. Divendres 9, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € (amb consumició)

UN HOMENATGE A PEDROLO 
En Cesk Freixas fa 
un homenatge a 
Manuel de Pedrolo, 
coincidint amb la 
commemoració 
del centenari 
del naixement 

de l’escriptor. En un format únic i inèdit el 
cantautor del Penedès vincularà la seves 
cançons amb la literatura i l’ideari polític de 
Pedrolo.
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 10, 
a les 19 h. Entrada: 10 €

RECYCLED J + ALEA FELLAS 
Nit de flow a La 
Capsa amb el 
raper madrileny 
Recycled J i el 
col·lectiu de 
música urbana 
Alea Fellas, 

format al Prat el 2014 i que han 
evolucionat cap a múltiples formes de 
creació que aglutinen tot el ventall de la 
música urbana actual.
La Capsa. Dissabte 10, a les 21 h 
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a 
taquilla

FERNANDO ALFARO + MOVE
Amb una 
trajectòria de 
gaire bé tres 
dècades, i sent 
responsable 
d’algunes de les 
millors cançons 

de la música popular espanyola, 
Fernando Alfaro arriba a La Capsa sol i 
en format acústic, alternant temes de 
qualsevol de les seves vides passades, 
amb altres del present. L’acompanyarà 
la banda Move, que presentarà el seu 
darrer treball, The Challenge. 
La Capsa. Dissabte 17, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a 
taquilla

CICLE ÒPERA PRIMA 
TEATRE KADDISH. Centre d’Art Torre Muntadas
El Kaddish presenta un mes de novembre amb espectacles singulars i de 
creació pròpia. 

MELODIHA-JA
Quan un malson sembla tan real...
Divendres 2 i dissabte 3, a les 20.30 h i diumenge 4, a les 17.30 h 
Entrada: 6 €

OMBLIGOS
Petites històries de dones que diuen la veritat. 
Humor, surrealisme i melics.
Divendres 9 i dissabte 10, a les 20.30 h i diumenge 11, 
a les 19 h. Entrada: 6 €

YO NO LLORO PORQUE SOY MUJER (TRIBUTO A CHAVELA)
“La Capillita” és el lloc que dóna cabuda a homes i dones plens de vida, 
d’històries al més pur estil Chavela. 
Divendres 16 i dissabte 17, a les 20.30 h i diumenge 18, a les 19 h
Entrada: 6 €

CONCERTS DE SANTA CECÍLIA
Concerts al Cèntric Espai Cultural per a 
commemorar el dia de Santa Cecília.
UNIÓ FILHARMÒNICA DEL PRAT
Dissabte 24 novembre, a les 19 h

ASSOCIACIÓ MUSICAL DEL PRAT
Diumenge 25 novembre, a les 18.30 h

BANDA DE MÚSICA DEL PRAT
Dissabte 1 desembre, a les 19 h
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada 
una hora abans de l’espectacle

Veniu a descobrir els avenços 
tecnològics de l’era digital d’una forma 
divertida. Activitats i jocs molt curiosos 
que us mostraran les vessants social, 
educativa i cultural de les tecnologies 
digitals. Aquest any, a més, la temàtica 
és la ciència ficció. Prepareu-vos per fer 
un viatge imaginari molt especial! 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 17, a les 16 h 
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HABITATGES DE LA SEDA. FOTORELATS: 
HISTÒRIES QUE FAN LA HISTÒRIA

Presentació del projecte 
guanyador de la modalitat 
‘Fotografia i societat’ 
dins la convocatòria 
d’Arts Visuals UNZIP. A 
través de la fotografia, les 
entrevistes i el material 
d’arxiu, Nora Ancarola 

recull el testimoni de les persones vinculades als 
habitatges, Cases de la seda i pisos de la Bunyola, que la 
fàbrica va construir per als seus treballadors al voltant 
dels anys 1950.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 30 de novembre fins al 26 de gener
Inauguració: divendres 30, a les 19 h

ENCARA POTS VISITAR
16È CLIC PRAT
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins  al 18 de novembre

LES DONES A LA FÀBRICA
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 25 de novembre

QUÈ EN SAPS DEL PRAT?
Cèntric Espai Cultural. Fins al 1 de desembre
 
ACABA AMB AL CONSUMISME QUE ENVOLTA 
LA RELACIÓ AMOROSA QUE VA A COMPRAR AL 
SUPERMERCAT 
Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El Remolar
Fins al 14 de desembre 

EL CINE DE FRIDA
CAROL

Dues 
dones 
amb 
vides 
molt 

diferents es troben a una 
botiga del Manhattan dels 
anys 50. Ben aviat, neix una 
connexió immediata entre 
elles.
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa. Dimecres 7, 
a les 17.30 h 

C
IN

EM
A

CINE CLUB
PATHS OF GLORY (Senderos de 

gloria)
1957, Estats Units
Idioma: anglès (VOSE)
Primera Guerra 
Mundial. En el front 
francès, el general 
Mireau ordena al 
coronel Dax conquerir 

una inexpugnable posició alemanya. 
L’inevitable fracàs irrita l’alt 
comandament militar, que decideix 
imposar un càstig exemplar.
Cinema Capri
Dimecres 14, a les 20 h 

LA POESÍA DE LORCA Y EL FLAMENCO Y SU 
RELACIÓN CON CATALUNYA, amb Paco Mármol 
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural. Dijous 15, a les 19.15 h

AQUEST AMOR QUE NO ÉS U amb Blanca Llum Vida
Recital poètic d’una de les veus més 
destacades de la poesia catalana 
contemporània. 
Cèntric Espai Cultural
Dijous 22, a les 19 h 

LLIBERTAT I PRIVACITAT A LA XARXA amb Josep 
Matas, Marga Bonmatí i Àlex Hinojo 
Taula rodona al voltant dels drets digitals. Sabem la quantitat 
de dades personals deixem en mans de tercers només fent 
clic a una web? Tenim la llibertat d’escollir quina informació 
ha de ser privada i ens asseguren que serà respectada?
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 28, a les 19 h

L 
 E

CT
UR

A 
I X

ER
RA

DE
S

CINEFÒRUM JOVE
Una 
proposta 
de cinema 
diferent 
per 
veure-la 

amb amics i comentar-la. 
Al novembre us proposem 
films relacionats amb la 
lluita contra la violència 
de gènere. 
Centre Cívic Sant Jordi- 
Ribera Baixa 
Dijous 22, a les 18 h 

PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA CAPRI
Estrena de: BOHEMIAN 
RAPSODY (1, 2, 3 i 4), 
EL CASCANUECES Y LOS 
CUATRO REINOS (9, 10 i 11), 
SUPERLÓPEZ (23, 24 i 25) 
Per confirmar dates i horaris 
www.cinecaprielprat.com

¡QUÉ BONITO AMOR!
Quedada global i festa de 
presentació de l’experiència Qué 
Bonito Amor, projecte de mediació 
del programa \Unzip Arts Visuals 
que posa en contacte persones 

interessades en l’art i processos participatius. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 17, a les 11 h 

UNA BALENA VOL TORNAR A CASA: TORNEM 
AL MAR EL QUE ÉS DEL MAR
Presentació del projecte guanyador de la 
modalitat ‘Projecte deslocalitzat’ dins la 
convocatòria d’Arts Visuals UNZIP. 
L’artista Consol Llupià vol ajudar la 

balena que va aparèixer a la platja del Prat fa 35 anys, a tornar al 
mar fent-li una cerimònia d’agraïment i comiat. 
Centre d’Art Torre Muntadas. Divendres 23, a les 19 h

CUINA JOVE
Espai de cuina pels joves on 
poder experimentar i gaudir del 
plaer de cuinar en companyia.
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera 
Baixa. Dijous 29, a les 18 h



 

  

LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Activitat recomanada per a infants de 
3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 3. El nen superheroi a qui no 
li agradaven les verdures 
amb Cia. Teatre Kaddish
Dissabte 10. Contes del fons del mar 
amb Anna G. Cuartero 
Dissabte 17. Contes per a tothom 
amb Anna García  
Dissabte 24. En Fermí i la seva 
guitarra amb Cia. Teatre Kaddish 
Dijous 8, a les 17.30 h. Storytime: Let’s 
Play the Tale! Old Ladies amb Patricia 
McGill  

L’HORA DELS NADONS
Minimúsics amb 
Albada Blay  
Activitat familiar 
adreçada a infants 
de 0 fins a 3 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 10, a les 10.30 h i dimarts 
13, a les 17.30 h

LABORATORI DE LECTURA 
EN FAMÍLIA
Activitat recomanada per a infants 
de 4 a 9 anys
Conta’m una imatge amb Natalia 
Martínez
Un espai de creació per experimentar
al voltant de la lectura.
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 29, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

TALLERS
LA FÀBRICA
Per a infants de 
6 a 9 anys. Cal 
inscripció prèvia
Centre Cívic Sant 
Jordi – Ribera 

Baixa. Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Divendres 9. Fem teatre! 
Divendres 23. Circ en família

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
L’autòmat 
dibuixant
Per a infants de 
9 a 12 anys
Construeix un 
autòmat senzill 

amb capacitat per dibuixar. Transforma 
l’energia i dibuixa amb un autòmat! 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 15, a les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia

ART EN FAMÍLIA 
Els dinosaures mengen pastís
Els investigadors del quotidià viatgen en 
el temps per conèixer com eren aquests 
éssers prehistòrics.
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 18, a les 11.45 h 
Cal inscripció prèvia

TALLER DEL DIMECRES 
Activitat recomanada per a infants de 
4 a 8 anys
Taller de teatre amb Cia. Teatre Kaddish  
Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 21, 
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE NOVEMBRE

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

DIMECRES 7
EXPERIÈNCIES 
MATEMÀTIQUES... 
SONA AVORRIT?
Vas tenir l’oportunitat d’anar a l’escola? 
Et van explicar els perquès dels 
teus dubtes? Vols comprovar si han 
canviat els conceptes matemàtics....? 
Si t’atreveixes a descobrir noves 
explicacions, no ho dubtis! 
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMECRES 14 
EXCURSIÓ: MUSEU DE 
VESTITS DE PAPER 
Visitarem el museu de vestits 
de paper de Mollerussa; un 
museu que pretén explicar-
nos com es fa un vestit de 
paper o traslladar-nos als 
anys 50 del segle XX.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades 
Preu: 35 €

IN
FA

NT
IL

TEATRE I MÚSICA
KÀTIA
Recomanat per a 
infants a partir de 4 
anys
La Kàtia fa la maleta 
i emprèn un viatge, 

l’aventura de la seva vida.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 4, a les 12 h. Entrada: 4 €

ALÍCIA AL PAÍS DE LES 
MERAVELLES
Recomanat per a 
infants a partir de 
4 anys
Acompanyarem l’Alicia 

en el fantàstic viatge que farà persseguint 
al Conill Blanc. Organització: La Xarxa
Teatre Modern. Diumenge 18, a les 12 h 
Entrada: 6 €

PETITS PRÍNCEPS 
Espectacle familiar de 
circ amb dansa i música 
en directe. 
Centre Cívic Sant Jordi- 
Ribera Baixa

Dissabte 24, a les 18 h. Entrada: 4 €

BALLANT DAMUNT LA LLUNA 
REGGAE PER XICS 
Viatjarem amb The 
Penguins més enllà 
de les estrelles en un 
viatge interestel·lar ple 
de música i diversió. 

La Capsa. Diumenge 25, a les 12 h 
Entrada: 6 €

DIMECRES 28
INICI CICLE DE 
PASSEJADES: 
A CENT CAP ALS CENT
Comencem un nou cicle de 
passejades de la Diputació 
de Barcelona, “A cent cap als 
cent”, d’aquest curs 2018-
2019. 
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €

DIMARTS: 6, 13 i 20 
TALLER TASTET DE 
BALLS DE SALÓ       
Pas doble, rumba, tango, 
samba, cúmbia... vols 
aprendre les primeres 
passes?
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €
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Interseccions és un programa nascut 
l’any 2016 que situa l’educació i la cul-
tura com a eixos estratègics de ciutat i 
motors de transformació social. Aquest 
curs s’estan desenvolupant 83 projectes 
i 13 entorns d’aprenentatge als diferents 
centres educatius i culturals del Prat.

A fi de fer visible aquesta intensa activi-
tat, s’ha iniciat un seguit d’accions de co-
municació; si passegeu pels carrers i pla-
ces de la ciutat us trobareu amb imatges 
i frases a les façanes d’escoles, instituts, 
centres cívics... inspirades en els cinc 
àmbits de treball d’Interseccions, que 
s’articulen als diferents equipaments 
culturals i educatius: Educació en les arts 
(teatre, música, dansa, arts visuals i cine-
ma), Impuls de l’anglès, Coneixement de 

Façanes de centres 
educatius i culturals 
del Prat acullen 
accions comunicatives

la ciutat, Lectura i Coneixement científic, 
tècnic, digital. 

Aquestes accions comunicatives tam-
bé volen reconèixer totes aquelles per-
sones que fan possible el programa. Així, 
representen la pluralitat de veus i mira-

des de totes aquestes persones implica-
des que es connecten per construir ple-
gades aquest projecte comú de ciutat. 

La frase comuna que emmarca totes 
aquestes imatges de l’Interseccions és 
“Som el Prat, on el món canvia” ❧

A banda de lones com aquesta, Interseccions també està present a diversos canals digitals 
com web, xarxes, butlletí i vídeo promocional. Entreu a www.elprat.cat/interseccions

L’Interseccions
es fa visible 
per tota la 
ciutat
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Vols ser patge reial?

Patges reials ajudant el rei Melcior durant la darrera cavalcada.

S’apropa Nadal, els Reis de l’Orient co-
mencen a preparar el viatge i els cal tota 
l’ajuda possible per poder visitar El Prat i 
repartir-hi els regals. Tots els infants de la 
ciutat d’11 a 14 anys que vulgueu donar 
un cop de mà als Reis podeu presentar 
la candidatura a patge reial del 5 al 30 
de novembre. Les sol·licituds s’han de 
presentar a l’OIAC (Oficina d’Informació 

i Atenció Ciutadana, pl. de la Vila, 1) dins 
d’una d’aquestes categories: 
[ Escoles de la ciutat (infants de 6è de 
primària)
[ Grups i entitats participants en al-
gun acte de la Cavalcada (joves d’entre 
11 i 14 anys)
[ Instituts de la ciutat (joves de 1er i 2n 
d’ESO)

Les candidatures es podran presentar del 5 al 30 de novembre a l’OIAC

Hi poden participar tots 
els infants i adolescents 
de la ciutat d’entre 11 
i 14 anys d’edat

D’11 A 14 ANYS

El 13 de desembre es farà 
un sorteig públic al centre 
cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
per escollir els patges

SORTEIG PÚBLIC

[ Infants que estudien fora del Prat 
(infants d’entre 11 i 14 anys)

Amb totes les candidatures recollides 
es farà un sorteig públic el 13 de desem-
bre al centre cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa ❧

Trobareu més informació i el formulari                 

a www.elprat.cat/nadal
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El 25 de novembre és el Dia internacio-
nal per a l’eliminació de la violència con-
tra les dones, i al Prat, com cada any, es 
commemora amb diverses activitats rei-
vindicatives, proposades pel Consell de 
Dones, diverses entitats i l’Ajuntament.

El dimarts 6 de novembre, l’entitat 
Lletra Violeta organitzarà una xerrada 
sobre “Feminicidis: les maten per ser 
dones” al Cèntric Espai Cultural. 

La ja tradicional foto col·lectiva “Un 
click per les dones” es farà el dijous 22 
de novembre a les 13 h.

Manifest

Com en anteriors anys, l’acte central tin-
drà lloc el mateix dia 25 de novembre, 
que enguany cau en diumenge. A les 12 
h, a la pl. de la Vila, es faran accions de 

Construint 
conjuntament 
la Mostra 
d’Entitats 

reivindicació i es llegirà el manifest que 
proposa el Consell de Dones del Prat. 

Taller d’autodefensa

El 20 de novembre es farà un taller 
d’autodefensa feminista a càrrec de 
Rubén Sánchez, a les 18:30 h al Cèntric.  

Pla integral

El divendres 30 de novembre es pre-
sentarà el Pla integral contra les vio-
lències masclistes a nivell local, amb 
una xerrada a càrrec de Maria Barcons, 
investigadora del grup Antígona de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa municipal d’Igualtat con-
vida tota la població pratenca a parti-
cipar en les accions programades per 
reflexionar sobre d’aquest tema ❧

Dinàmica de grup perquè els i les representants de les diferents entitats es coneguin entre si.

Ja fa setmanes que s’està treballant la 
Mostra d’Entitats (www.elprat.cat/

mostraentitats), que aquest any repe-
tirà ubicació a la Granja de la Ricarda. 
Per treballar conjuntament aquest es-
deveniment es fan tres plenaris i diver-
ses comissions d’activitats en què, amb 
les entitats, es treballa l’espai, les activi-
tats i la comunicació d’allò que passarà 
durant els dies 14, 15 i 16 de desembre. 

El 4 d’octubre va tenir lloc al centre 
cívic Sant Jordi – Ribera Baixa el primer 
plenari, en què van participar represen-
tants de més de 50 entitats. Allà es va 
presentar la proposta nova d’espais i es 

van recollir les valoracions de l’any ante-
rior, i els nous reptes per a enguany. 

A fi de potenciar la coneixença entre 
els i les representants de les diferents 

associacions, es va desenvolupar una 
dinàmica de grup per preparar la Mos-
tra d’Entitats de manera conjunta i amb 
bona sintonia ❧

Activitats contra la 
violència masclista

El Prat commemora el 25 de novembre 

Un pilar casteller femení, un dels actes 
reivindicatius que es va fer l’any passat.



EL PRAT

26
novembre 18

Los nuevos contenedores de
basura se empiezan a instalar

Durante este mes de noviembre se dis-
tribuirán por toda la ciudad los nuevos 
contenedores de basura, que sustitui-
rán a los actuales. Esta es una de las pri-
meras y más visibles actuaciones de la 
nueva contrata municipal de limpieza 
urbana y recogida de residuos. 

Los nuevos contenedores son más re-
sistentes al vandalismo, todos ellos me-
tálicos y con pintura antigrafitis. El me-
canismo de apertura y cierre también 
es mejor que el actual. Asimismo, serán 
más accesibles y adaptados a personas 
con discapacidad.

250 islas

En total habrá 250 islas o grupos de con-
tenedores, 30 más que las actuales. Algu-
nas cambiarán de ubicación para mejo-
rar la movilidad y reducir su impacto en 
el vecindario. En cada isla habrá conte-
nedores de las 5 fracciones de la basura: 
papel, vidrio, envases, orgánica y resto. 

Para recoger la basura de estos con-
tenedores se dispondrá de 7 camiones 
nuevos y un camión lavacontenedores.

Inteligentes

Los contenedores serán “inteligentes”, 
pues algunos incorporan herramientas 

Camiones más 
sostenibles
Los camiones y maquinaria de 
la nueva contrata de limpieza 
y recogida se mostrarán en la 
Fira Avícola. Estos camiones 
funcionarán con GNC (gas natural 
comprimido), que genera menos 
emisiones contaminantes y 
ruido que los motores diésel. 

A lo largo de este mes de noviembre se irán sustituyendo los actuales 
por los nuevos, que serán más numerosos, resistentes y accesibles e 
incorporarán sistemas inteligentes para una gestión más eficiente

“smart” como sensores de llenado, sis-
temas de pesaje en los camiones, app 
para los operarios, etc. Con estas herra-
mientas se podrá optimizar la cantidad 
de contenedores necesarios, ajustar las 
rutas al llenado máximo, establecer pa-
trones de uso por parte de la ciudadanía 

y disponer de más información de inci-
dencias. Las rutas de recogida se han di-
señado teniendo en cuenta aspectos de 
movilidad para reducir el impacto en la 
circulación como, por ejemplo, evitando 
las recogidas en ejes principales entre 
las 8 y las 9 h ❧
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L’Ajuntament del Prat està millorant 7 
zones de jocs infantils de la ciutat: pl. de 
l’Església, parc del Fondo d’en Peixo, pl. 
de la Noguera, pl. de Lluis Braille, pl. de 
Roigé i Badia, pl. de Sant Jordi i jardins de 
la Pau (al costat del c. de Tarragona). Està 
previst que aquestes millores estiguin fi-
nalitzades a mitjan novembre, i fins ales-
hores les zones de jocs estaran tancades 
al públic (no així els parcs o jardins on 
estan ubicades).

Paviments i elements

Les intervencions que s’hi porten a ter-
me són bàsicament de dos tipus: d’una 
banda, s’hi instal·len nous paviments 
tous i de material granular per garantir la 
seguretat dels infants; de l’altra, els jocs 
que estan en bones condicions d’ús es 
reaprofitaran en altres zones del  Prat i 

Reforma dels 
jardins de 
Joan Salvat- 
Papasseit

Aspecte actual dels jardins.

Ja s’han iniciat les obres de reforma dels 
jardins de Joan Salvat-Papasseit. El nou 
disseny incorpora l’opinió del veïnat i de 
persones usuàries d’aquest espai que 
van dir-hi la seva mitjançant un procés 
participatiu l’any passat. 

Respecte de la configuració actual 
dels jardins, les principals novetats són 
la reordenació dels carrers perimetrals 
Estany de la Magarola i Estany de l’Illa, 
que es convertiran en un espai com-
partit de plataforma única per tal de 
millorar-ne l’accessibilitat i guanyar es-
pai per als vianants; l’ampliació i reor-

denació dels jocs infantils amb criteris 
d’accessibilitat; un nou estany d’aigua; 
nou enjardinament i conservació, millo-
ra i reforç de l’arbrat existent, i renovació 

del clavegueram, de la xarxa d’aigua i de 
l’enllumenat. Està previst que les obres, 
pressupostades en més d’1,2 milions 
d’euros, acabin d’aquí a uns 6 mesos ❧

Jocs infantils més
segurs i divertits
L’Ajuntament millora 7 d’aquests espais públics

Obres a la zona de jocs infantils de la plaça de l’Església.

se substitueixen per elements més visto-
sos, espectaculars i divertits.

Més ombra

A més de renovar els jocs, també es millo-
rarà l’arbrat existent  a les zones de jocs 
infantils i s’hi plantaran nous arbres, a fi 
de dotar-les de més superfície d’ombra.

Jocs accessibles 

L’any vinent, l’Ajuntament també re-
formarà 3 noves zones de jocs per 
fer-les accessibles a infants amb dife-
rents discapacitats (auditives, visuals i 
intel·lectuals): pl. de Blanes, av. del Doctor 
Gallart i Monés (que gairebé triplicarà la 
superfície) i c. de Jaume Casanovas amb 
Narcís Monturiol. Aquests dos últims for-
men part dels projectes aprovats a tra-
vés dels Pressupostos Participatius ❧

A lo largo de este mes de noviembre se irán sustituyendo los actuales 
por los nuevos, que serán más numerosos, resistentes y accesibles e 
incorporarán sistemas inteligentes para una gestión más eficiente
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El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat ofereix cursos de 
formació de competències professio-
nals i tècniques necessàries per exercir 
una activitat professional.

La majoria dels cursos per a perso-
nes desocupades s’emmarquen dins 
d’un certificat de professionalitat, que 
finalitza amb una formació pràctica en 
una empresa. Aquests cursos permeten 
acreditar unitats de competència que 
poden ser convalidades amb els mòduls 
de Formació Professional.

Els cursos de formació contínua per a 
persones en actiu, a càrrec de la Funda-
ció Paco Puerto de CCOO, es fan a partir 
de les 18 h per facilitar la compatibilitat  
amb els horaris laborals ❧

Tant per a persones que 
es troben en situació 
d’atur com per a 
treballadores en actiu

Nous 
cursos de 
formació

390

360

340

560

150

150

240

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Operacions d’enregistrament i tractament 
de dades i documents

Organtizació del transport i la distribució

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

Anglès A1

Anglès A2

Anglès B1

CURSOS de FORMACIÓ OCUPACIONAL 
(persones en atur)

HORES

60

60

30

30

45

30

30

30

50

Anglès B1.A

Anglès B1.B

Eines de coaching nivell 1

Eines de coaching nivell 2

MOS: Microsoft Office Excel

MOS: Microsoft Office Excel II

Mindfulness

Mindfulness

Estratègies de màrqueting digital

CURSOS de FORMACIÓ CONTÍNUA 
(persones en actiu)

HORES
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La logística i la distribució 
preparen el pas a la “indústria 4.0”

La logística i la distribució s’han conso-
lidat com a motors de la competitivitat 
econòmica del Prat i demanen respos-
tes als nous canvis que afronten. Un 
dels reptes de futur imminent és el pas 
a la “indústria 4.0”, també anomenada 
“ciberindústria”, “indústria intel·ligent” o 

“4a revolució industrial”, en què els mit-
jans de producció s’hauran d’adaptar a 
les noves tecnologies i tendències del 
mercat.

L’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament treballa per buscar la 
implicació de tot el teixit empresarial i 

Ajuntament i empreses de la ciutat debaten i estudien com adaptar-se a l’anomenada 
“4a revolució industrial” o “ciberindústria”, basada en les noves tecnologies

formatiu local i de les altres ad-
ministracions per tal de conduir 
el procés de manera conjunta i 
eficaç.

La col·laboració 
público-privada, 
motor de creixement

L’Ajuntament aposta per reforçar 
la col·laboració entre Administra-
ció i empreses per tal de generar 
sinèrgies que condueixin cap al 
creixement de l’activitat econò-
mica i de l’ocupació. El Pacte Lo-
cal per a l’Ocupació i l’Activitat 
Econòmica del Prat 2018-2026 ja 
recull aquesta col·laboració com 
a retorn social de l’activitat de les 
empreses.

El dijous 25 d’octubre, el sec-
tor logístic de la ciutat va deba-
tre sobre els reptes que suposa 
l’adaptació de les empreses del 
sector a la “indústria 4.0” i es va 
presentar el projecte del Consell 
Comarcal coordinat per diversos 
ajuntaments de la zona Delta, en-

tre ells el del Prat, per poder focalitzar 
esforços cap a aquest sector.

El projecte treballarà la transició cap 
a la “indústria 4.0”, la promoció de les 
vocacions industrials i l’increment de la 
presència de les dones en aquest àmbit 
econòmic ❧

El sector de la logística és un dels principals motors econòmics del Prat. 
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La televisió local del Prat de Llobregat, 
elprat.tv, ha presentat aquest mes el 
seu nou espai web, www.elprat.tv, que 
impulsa el caràcter modern del mitjà 
tant a la versió mòbil com a la tradicio-
nal d’escriptori. La renovada proposta, 
dissenyada pel pratenc David Sánchez, 
manté la identitat corporativa però 
transforma notablement la seva imatge 
per fer-la més atractiva i funcional de 
cara a l’usuari, sense oblidar que la in-
formació és el més important.

Més informació, 
més difusió

Per aquest motiu, elprat.tv mostra ja, 
des de la portada, molts més contin-
guts, organitzats en una ampliada gama 
de seccions i subseccions perquè la ciu-
tadania pugui accedir des del principi a 
les informacions més destacades i que 
més l’interessin, sense haver de cercar i 
navegar pel mitjà. Tot i això, el nou web 
compta amb una excel·lent estructu-
ra d’emmagatzematge i cerca perquè 
elprat.tv compleixi també la funció 
d’hemeroteca del mitjà i, en definitiva, 
de la nostra ciutat. 

El nou disseny permet compartir les 
informacions d’una manera molt més 

elprat.tv
estrena 
web

La tele local, que emet
per Internet, fa deu anys 

El nou disseny s’adapta tant al format mòbil com al d’escriptori.

fàcil en consonància amb la nova es-
tratègia de difusió a xarxes socials im-
pulsada enguany pel mitjà, present ja a 
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram i 
Youtube. 

Una dècada en                                  
imatges

L’estrena d’aquest renovat web 
d’elprat.tv coincideix amb el desè ani-
versari de la televisió municipal, després 
que es posés en marxa durant la Festa 
Major de l’any 2008. Des d’aleshores, el-

prat.tv ha narrat l’actualitat informati-
va de la ciutat amb una aposta clara pel 
reporterisme com a eix vertebrador del 

mitjà, fet que permet aprofundir en els 
continguts amb un esperit molt partici-
patiu i pròxim a la ciutadania i al teixit 
associatiu i empresarial pratenc. 

Per tot plegat, elprat.tv s’ha convertit 
—de la mateixa manera que El Prat Rà-
dio (91.6 FM) i la revista El Prat— en una 
excel·lent finestra per conèixer la nostra 
ciutat i les informacions més destacades 
que hi ocorren. En aquest sentit, recor-
deu que es poden seguir cada mes, en 
directe, les sessions del Ple Municipal 
de l’Ajuntament i també altres actes 
d’interès de la ciutat ❧

[ Imanol Crespo ]
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Gracia Avellaneda y Rafa 
López, voluntarios del 
proyecto Antenes

Gracia y Rafa son dos de las personas 
voluntarias que ofrecen su tiempo, su 
dedicación y su cariño a acompañar 
a personas mayores del municipio 
que precisan de ayuda y de compañía 
para paliar su soledad y contribuir a 
solucionar sus necesidades básicas.

“La soledad 
es uno 
de los 
principales 
problemas 
de la gente 
mayor”
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Antenes es un proyecto impulsado por el Ayun-
tamiento de El Prat que pretende detectar, a tra-
vés de la propia ciudadanía, a aquellas personas 
mayores que viven solas y que carecen de ayuda 
para poder mantener las actividades de la vida 
diaria. 

Para prevenir su riesgo de aislamiento y de ex-
clusión social y facilitar que puedan continuar 
viviendo en sus casas con la calidad de vida 
necesaria el máximo tiempo posible, se creó un 
grupo de voluntariado que, con el apoyo de los 
técnicos municipales, visita a las personas de 
más de 80 años que viven solas en su domici-
lio. El nombre del proyecto, Antenes, proviene 
de la intención de que los vecinos y vecinas se 
corresponsabilicen en la tarea de identificar a las 
personas que se encuentren en situación de ne-
cesidad de ayuda.

Gracia es una mujer jubilada que dedica parte 
de su tiempo a diversas actividades de volunta-
riado. Rafa es un chico que trabaja en la Funda-
ció Rubricatus y que en su tiempo libre compati-
biliza su actividad deportiva (juega a fútbol) con 
el acompañamiento a personas mayores que lo 
necesitan. 

Gracia, ¿cómo empezaste a colaborar en 
este proyecto?
Pues hace más de 4 años que lo hago. Lo conocí 
a través de una charla que dio una técnica del 
Ayuntamiento en el casal de jubilados. Me ofrecí 
y empecé acompañando a una señora mayor. 

Y ¿qué era lo que hacías?
Pues ayudarla para que saliera de casa. Era una 
señora que no quería caminar y la convencí de 
que saliéramos, primero en silla de ruedas y 
poco a poco fue caminando. Cambió su ánimo, 
estaba contenta, empezó a hablar con las veci-
nas y al poco tiempo ya se le hacía corto el rato 
del paseo. Ahora estoy acompañando a la seño-
ra Rosa, con la que salimos a pasear, la ayudo 
a comprar y así el rato que estamos juntas se 
olvida de sus problemas. 

Rafa, ¿cómo empezaste a ayudar a la gen-
te mayor?
Empecé a través de la Fundació Rubricatus, don-
de trabajo actualmente, porque este es un pro-
yecto que se realiza con la participación de Ru-
bricatus y entidades como Creu Roja, GATS, CPS 
Francesc Palau i Saó Prat. 

¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora, junto con mi compañero de trabajo Toni, 
acompaño a Catalina, una señora de Sant Cos-

me que no quería salir de casa porque le daba 
miedo y además le costaba andar. Ahora sale 
con nosotros, se encuentra a gusto, charla con 
nosotros y con sus compañeras de Les Dones 
Sàvies, le llevamos la compra... Además de estar 
con Catalina, ahora empezaré a ayudar a otra 
persona mayor.

¿Por qué lo haces?
Ayudar a la gente me gusta mucho. Primero 
hice un cursillo para saber cómo acompañar a 
las personas mayores y así empecé. Me siento 
muy a gusto, porque se crean grandes afectos 
entre nosotros. Estas personas me llaman para 
saber cómo estoy, para felicitarme por mi santo 
o cumpleaños... Es muy gratificante.

Gracia, y tú, ¿por qué lo haces?
Para sentirme útil. Ahora tengo horas vacías en 
las que puedo leer, ver la tele, pero no me siento 
realizada. Así, cuando acabo la jornada pienso: 
“Hoy he hecho algo bueno”. También soy volun-
taria de la Cruz Roja, donde ayudo a organizar 
los alimentos para el Banc d’Aliments. A veces 
también me encargo de acompañar a las perso-
nas solas al médico en ambulancia... Estoy con-
tenta porque siento que no solo doy, sino que 
también recibo. 

¿Es fácil compaginar estas actividades 
con tus obligaciones cotidianas?
Querer es poder. Yo atiendo mi casa, vivo con mi 
marido, tengo tres nietos y también hago otras 
cosas más lúdicas, como ir a clases de baile. Si te 
organizas da tiempo a todo.

Rafa, ¿qué más hacéis a través de la Fun-
dació Rubricatus?
Hacemos servicio de comidas a domicilio para 
personas que no pueden salir de casa, y que vie-
ne requerido por Servicios Sociales del Ayunta-
miento. Ahora servimos 40 comidas. 

¿Queréis añadir algún mensaje más a esta 
entrevista?
Sí: que hay personas mayores en lista de espera, 
aguardando a que otros voluntarios y volunta-
rias las ayuden. Seguro que hay mucha gente 
que lo puede hacer. Desde aquí los animamos a 
que lo intenten ❧

Para más información:  Unitat de primera atenció           

de serveis socials (UPASS) c/ Ignasi Iglésias, 9.                   

Tel. 933 790 050

[ Dolors Pérez Vives ]

Ahora tengo horas 
vacías en las que puedo 
leer, ver la tele, pero 
no me siento realizada. 
Así, cuando acabo la 
jornada pienso: “Hoy 
he hecho algo bueno”. 
También soy voluntaria 
de la Cruz Roja, donde 
ayudo a organizar 
los alimentos para 
el Banc d’Aliments. 
A veces también me 
encargo de acompañar 
a las personas 
solas al médico en 
ambulancia... Estoy 
contenta porque siento 
que no solo doy, sino 
que también recibo. 

Ayudar a la gente 
me gusta mucho. 
Primero hice un 
cursillo para saber 
cómo acompañar a las 
personas mayores y 
así empecé. Me siento 
muy a gusto, porque se 
crean grandes afectos 
entre nosotros. Estas 
personas me llaman 
para saber cómo estoy, 
para felicitarme por mi 
santo o cumpleaños... 
Es muy gratificante.



EL PRAT

34
novembre 18

PUBLICITAT



EL PRAT

35
novembre 18

PUBLICITAT

L’Ajuntament del Prat ha llençat la cam-
panya Caràcter Esportiu, de foment dels 
valors en el món de l’esport: treball en 
equip, participació, esforç, respecte, au-
tonomia, aprenentatge... 

La campanya es fa en col·laboració amb 
les escoles esportives d’entitats i asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes, de 
manera que l’educació en valors irrigui 
tot el teixit esportiu de la ciutat. L’esport 
és un mitjà extraordinari de transmissió 
de valors que ajuden a formar una ciuta-
dania activa, cívica i compromesa.

També a les grades

Un dels primers elements de la campanya 
és una llista de comportaments adreçada  
al públic dels espectacles esportius: 
[ 1. Aplaudim l’esforç i les bones actua-
cions i actituds
[ 2. Mostrem respecte per tothom (es-
portistes, entrenadors, àrbibres i públic)
[ 3. Ajudem els esportistes a ser autò-
noms (no dirigim les seves accions des 
de la grada)
[ 4. Quan el joc acaba, agraïm-los l’esforç 
i la millora, sense donar importància al 
resultat
[ 5. Contagiem el caràcter esportiu, per-
què, com a pares, mares o tutors, som 
models per als esportistes ❧

Campanya 
sobre valors 
a l’esport

Foment del caràcter 
esportiu entre entitats, 
esportistes i públic
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MEDALLA DE BRONZE PER AL CER PRATENC DE RÍTMICA

El conjunt juvenil del Club Esportiu Rítmica Pratenc ha 
aconseguit una medalla de bronze en el Campionat de 
Catalunya disputat a Tarragona. Amb aquesta medalla, 
el conjunt té accés al campionat d’Espanya base, que 
se celebrarà el primer cap de setmana de novembre 
a Múrcia. A més, els dos conjunts cadets del club 
també van aconseguir la classificació per a l’esmentat 
campionat, gràcies a un 8è i un 9è lloc a la competició.

Aquest torneig, organitzat per l’Associació Esportiva Beach 
Tennis Prat, s’ha disputat a la platja pratenca amb la participació 
de gairebé 120 esportistes dividides i dividits en parelles 
masculines, femenines i mixtes. L’alta participació ha fet 
elevar el nombre de pistes, fins a 14. Vídeo a www.elprat.tv

                                               IV TORNEIG DE TENNIS PLATJA DE FESTA MAJOR

L’Acadèmia de Tennis Sánchez Casal, ubicada en terrenys 
del Prat, ha organitzat el seu primer torneig ATP. Es tracta 
de l’ATP Challenge, el segon torneig en importància a nivell 
català per darrere del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu 
Comte de Godó. Per les pistes de terra batuda de l’acadèmia 
pratenca han desfilat les millors promeses del món del 
tennis. Les competicions Challenge serveixen per donar 
l’oportunitat als joves tennistes de poder competir en cites 
oficials i començar a treure el cap en el tennis professional.

                                               L’ACADÈMIA SÁNCHEZ CASAL ORGANITZA UN TORNEIG ATP CHALLENGE DE TENNIS
EL CB PRAT ACONSEGUEIX LA 4A LLIGA CATALANA CONSECUTIVA

El Club Bàsquet Prat s’ha proclamat, per quarta 
vegada consecutiva, campió de la Lliga Catalana 
LEB Or en guanyar a la final al FC Barcelona per 
92 a 80 al pavelló Joan Busquets del CEM Estruch. 
Pel que fa a la lliga, els pratencs, després d’un 
inici fluix, han aconseguit la primera victòria a la 
quarta jornada, guanyant el Corunya per 76 a 66.
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PROP DE 1.500 PERSONES A LA 38a CURSA POPULAR DE FESTA MAJOR

La 38a Cursa Popular ha estat tot un èxit de participació: prop de 
1.500 persones han corregut pels carrers de la ciutat en el que és 
considerat l’acte esportiu més important i multitudinari de la Festa 
Major, una cursa que enguany s’ha separat del cap de setmana 
festiu a la ciutat, entre altres motius, per afavorir la participació dels 
pratencs i les pratenques i també per separar-la de curses importants 
de les rodalies com pot ser la de la Mercè. Vídeo a www.elprat.tv

9è TORNEIG INTERNACIONAL DE PETANCA CIUTAT DEL PRAT POTA BLAVA 

El Club Petanca Prat ha organitzat la 9a edició del 
Torneig Internacional de Petanca Ciutat del Prat 
Pota Blava, disputat en la modalitat de tripleta a les 
16 pistes dels jardins de la Ribera. Hi han participat 
un centenar de jugadors de 32 equips de nou 
nacionalitats diferents. Vídeo a www.elprat.tv

L’AE PRAT FA HISTÒRIA MANTENINT LA PORTERIA A ZERO

D’entre els 490 equips que juguen a la 1a divisió, 2a, 2a B i 
3a del futbol estatal només n’hi ha un que, al tancament 
d’aquesta revista, mantenia la seva porteria a zero: el primer 
equip de l’Associació Esportiva Prat. El porter de l’equip 
pratenc, Andrés Díaz, portava 10 jornades (i, per tant, 900 
minuts) sense encaixar cap gol. A les primeres divisions de 
les principals lligues europees (Alemanya, Itàlia, Anglaterra 
i França) tampoc hi havia cap equip que mantingués la 
porteria a zero en aquelles alçades de la temporada.

AL NOVEMBRE, MITJA MARATÓ I CURSA PER LA VIDA

Aquest mes de novembre se celebraran a la ciutat dues 
curses importants: d’una banda, la Mitja Marató del Prat, 
que es disputarà el diumenge 4 de novembre (www.
mitjaprat.org), i, dues setmanes després, el diumenge 
18, la tradicional Cursa per la Vida, organitzada per la 
junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 

FOTO: AE PRAT
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