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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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U

Una ciudad, una sociedad, está conformada por personas, por familias, por grupos y por entidades que se 
relacionan entre sí, y de esta vida compartida surge el sentimiento de comunidad, de pertenencia a un 
colectivo con el que se quiere construir una forma de vivir basada en las oportunidades de crecer como 
personas y en el bienestar general.

Desde el Ayuntamiento se ha velado siempre por facilitar puntos de encuentro, espacios de participación y 
promoción de la vida comunitaria. Con esta finalidad se empezaron a construir los centros cívicos, a partir de 
los primeros gobiernos democráticos de la ciudad. El primero fue el Centre Cívic Jardins de la Pau, y varios 
años más tarde se abrió el Sant Jordi – Ribera Baixa.

Ahora pondremos en funcionamiento el Palmira Domènech, un nuevo centro cívico que se une a la red de 
los ya existentes y que nace con la voluntad de promover el trabajo comunitario con el barrio y sus agentes 
sociales, la relación intergeneracional y la práctica sociocultural .

El nombre del centro cívico, Palmira Domènech, es el de una mujer que durante los años 70 fue una activista 
sociocultural, comprometida con los movimientos sociales y con el feminismo en El Prat. Con este nombre 
se quiere reflejar el espíritu y la voluntad educadora y cohesionadora de este nuevo centro. Los valores que 
encarnó Palmira Domènech hace casi 50 años son similares a los que ahora estamos abordando, de manera 
diferente, adaptados a las formas de vida del siglo XXI. Se podrían resumir en los valores de la educación, 
la cultura, la diversidad, la creatividad y la participación como herramientas transformadoras de la sociedad.

Espero que el Centre Cívic Palmira Domènech os guste, que lo hagáis vuestro y que lo disfrutéis. Así podremos 
seguir progresando como comunidad.

Espero que el Centre Cívic 

Palmira Domènech us 

agradi, que el feu vostre i 

que en gaudiu. Així podrem 

seguir progressant com a 

comunitat.

Espero que el Centre Cívic 

Palmira Domènech os guste, 

que lo hagáis vuestro y que 

lo disfrutéis. Así podremos 

seguir progresando como 

comunidad.

El nou Centre Cívic Palmira 
Domènech

Lluís Tejedor  
L’alcalde

na ciutat, una societat, està conformada per persones, per famílies, per grups i per entitats que es relacionen 
entre si, i d’aquesta vida compartida, en sorgeix el sentiment de comunitat, de pertinença a un col·lectiu amb el 
qual es vol construir una forma de viure basada en les oportunitats de créixer com a persones i en el benestar 
general. 

Des de l’Ajuntament s’ha vetllat sempre per facilitar punts de trobada, espais de participació i promoció de 
la vida comunitària. Amb aquesta finalitat, es van començar a construir els centres cívics, a partir dels primers 
governs democràtics de la ciutat. El primer va ser el Centre Cívic Jardins de la Pau, i uns quants anys més tard, 
es va obrir el Sant Jordi – Ribera Baixa. 

Ara, posarem en funcionament el Palmira Domènech, un nou centre cívic que s’uneix a la xarxa dels ja existents 
i que neix amb la voluntat de promoure el treball comunitari amb el barri i els seus agents socials, la relació 
intergeneracional i la pràctica sociocultural. 

El nom del centre cívic, Palmira Domènech, és el d’una dona que durant els anys 70 va ser una activista 
sociocultural, compromesa amb els moviments socials i amb el feminisme al Prat. Amb aquest nom es vol 
reflectir l’esperit i la voluntat educadora i cohesionadora d’aquest nou centre. Els valors que va encarnar Palmira 
Domènec fa quasi 50 anys són similars als que ara estem abordant, de manera diferent, adaptats a les formes 
de vida del segle XXI. Es podrien resumir en els valors de l’educació, la cultura, la diversitat, la creativitat i la 
participació com a eines transformadores de la societat.

Espero que el Centre Cívic Palmira Domènech us agradi, que el feu vostre i que en gaudiu. Així podrem seguir 
progressant com a comunitat.
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El Centre Cívic Palmira Domènech disposarà de 
dues terrasses. A la imatge, la més gran, situada a la 
primera planta. Al fons, jardins del Cementiri Vell.
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Les 4 claus

[1]

Aquest és el tercer 

centre cívic municipal, 

que se suma a la xarxa 

d’equipaments culturals 

de proximitat juntament 

amb el Centre Cívic Jardins 

de la Pau i el Centre Cívic 

Sant Jordi – Ribera Baixa.

[2]

“La Palmira” s’ha concebut 

com un gran espai per a 

la formació, la creació i 

la pràctica de la cultura, 

adreçat a persones 

de totes les edats.

[3]
El centre neix amb el nou 

model de centres cívics 

que està implantant 

l’Ajuntament i que posa 

l’accent en el treball 

comunitari amb l’entorn 

on es troben.

[4]
La dinamització d’activitats 

i el treball intergeneracional 

seran trets característics 

d’aquest nou equipament 

cultural, social i comunitari. 

El Centre 
Cívic Palmira 

Domènech, 
un nou espai 
de trobada, 

formació i creació 
ciutadana

Ala primavera entrarà en funcionament 
el nou Centre Cívic Palmira Domènech, 
situat al carrer de lo Gaiter del Llobregat, 
davant dels jardins del Cementiri Vell. 
Aquest és el tercer centre cívic municipal, 
que se suma a la xarxa d’equipaments 
culturals de proximitat juntament amb 
el Centre Cívic Jardins de la Pau i el Cen-
tre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.

El Centre Cívic Palmira Domènech serà 
un espai de convivència per a veïns i 
veïnes, un indret on fer vida, on trobar-
se. La cultura és un dels elements que 
construeixen comunitat als barris, i per 
això, “la Palmira” s’ha concebut com un 
gran espai per a la formació, la creació i 
la pràctica de la cultura, adreçat a perso-
nes de totes les edats.

Aquest nou equipament de proximitat 
és el primer que neix amb el nou model 
de centres cívics que està implantant 
l’Ajuntament i que posa l’accent en el  
treball comunitari amb l’entorn on es 
troben; en aquest cas, els barris del Nu-
cli Antic, Llevant, Marina, Cooperativa i 
Estruch.

En definitiva, l’objectiu final d’un cen-
tre cívic és millorar la qualitat de vida 

de les persones de l’entorn, connectant 
persones i professionals i fomentant re-
lacions de complicitat.

L’equipament, de caràcter cultural, 
comptarà també amb la mirada de pro-
fessionals de diversos departaments de 
l’Ajuntament (Educació, Acció Social, Jo-
ventut, Gent Gran...) que, conjuntament 
amb veïns i veïnes, entitats i col·lectius, 
han de donar resposta a les necessitats 
del barri. Per aquest motiu, el nou cen-
tre acollirà les oficines de l’Equip Bàsic 
d’Atenció Social Centre i altres projectes 
de ciutat.

Tots aquests professionals cercaran 
com compartir inquietuds i necessitats 
amb la ciutadania amb la voluntat de 
traçar respostes i projectes conjunta-
ment. La dinamització d’activitats i el 
treball intergeneracional seran trets ca-
racterístics d’aquest nou equipament 
cultural, social i comunitari. 

El programa cultural 

Per tal de desenvolupar aquesta tasca 
comunitària, el nou centre cívic proposa 
un programa cultural com a eina de tre-
ball a través de quatre àmbits: 
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Fitxa de 
l’equipament
[ C. de lo Gaiter de Llobregat, 112
[ elprat.cat/ccpalmiradomenech 
[ ccpalmiradomenech@elprat.cat

[ Gastronomia. Es proposen projectes 
al voltant de la gastronomia com a eina 
per treballar la cohesió comunitària. 
L’equipament disposa d’una cuina i 
d’un punt de trobada, amb microones, 
pica i màquines expenedores.

[ Accés al coneixement. El centre té au-
les en les quals es desenvoluparan dinà-
miques de suport a l’estudi. S’hi fomen-
tarà la lectura, l’aprenentatge d’idiomes, 
la cultura audiovisual, la ciència ciutada-

na (projectes conjunts entre professio-
nals de la ciència i veïnat) i la cultura del 
cooperativisme. 

[ Cultura digital. Tot el projecte del 
centre cívic tindrà una dimensió digital i 
es posarà l’accent en el paper de les do-
nes a les noves tecnologies.

[ Cos i moviment. El Centre Cívic dis-
posa d’un espai on es dinamitzaran 
activitats relacionades amb l’expressió 

corporal per a totes les edats i amb una 
vocació intergeneracional. 

Espais i característiques 

El Palmira Domènech no és un edifici de 
nova construcció, sinó que ha aprofitat 
l’estructura d’un antic immoble muni-
cipal d’oficines i magatzem. Té planta 
baixa i tres nivells, amb una superfície 
total de 3.144 m2 construïts. El projecte, 
amb una inversió de gairebé 4 milions 
d’euros, també ha inclòs la reurbanitza-
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ció del perímetre de l’edifici, de 626 m2. 
El disseny arquitectònic ha estat elabo-
rat per l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), que n’ha contribuït al finança-
ment amb gairebé 664.000 €.

La planta baixa acull una sala d’actes 
amb capacitat per a un centenar de 
persones, on es faran xerrades, con-
ferències, espectacles escènics de petit 
format i passi d’audiovisuals —atès que 
disposa d’un projector i una pantalla 
d’alta qualitat—. El centre cívic no té 

bar assistit per personal, sinó una zona 
de màquines expenedores de begudes i 
menjar que farà de punt de trobada.

La primera planta té una sala de grans 
dimensions per a gent gran on es faran 
activitats dinamitzades, una gran terras-
sa, una sala de lectura, una aula poliva-
lent i una sala de reunions.

La planta segona disposa de diverses 
aules —una d’elles, dedicada a les tec-
nologies digitals—, una sala de reunions 
i l’EBAS Centre (Equip Bàsic d’Atenció 

Social). Finalment, la tercera planta inclou 
la cuina, més aules, la sala de moviment i 
cos, espais per a entitats i una terrassa per 
a activitats dinamitzades.

El centre també comptarà amb un 
dipòsit de documentació, vinculat a 
l’Arxiu Municipal. És un espai que fun-
cionarà com a arxiu intermedi, per a la 
conservació de documentació admi-
nistrativa, amb capacitat per a més de 
1.500 metres lineals de documentació 
en capses arxivadores i altres arxius ❧

Qui va ser Palmira 
Domènech?
El Centre Cívic pren el nom de l’activista 
dels moviments socials i del feminisme 
dels anys 70 Palmira Domènech. 
Aquesta dona va ser una de les primeres 
educadores socials de Catalunya, 
directora del Centro de Esparcimiento 
de la Cooperativa Obrera de Viviendas, 
que va estar en funcionament del 1969 
al 1977. Al centre, al qual assistien 
infants i adolescents d’entre 6 i 14 
anys, es feien activitats diverses: tallers, 
música, teatre, cinefòrum, biblioteca, 
excursions, colònies... La tasca de 
Domènech va ser molt important per 
a la dinamització i cohesió del barri, 
i per això el centre cívic que porta el 
seu nom té la mirada posada en la 
diversitat, la proximitat, la transformació 
social, la creativitat i la implicació de 
la comunitat en la vida de la ciutat.
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La ocupación, un gran problema
Una de las quejas de nuestro sistema que más recibo por parte 
de los ciudadanos es la sensación de impunidad. Más veces de lo deseado, 
la justicia garantista y en ocasiones lenta nos provoca un sentimiento de 
frustración e injusticia difícilmente explicable. Uno de esos casos, que se 
repite en todos los pueblos de nuestro país, es la ocupación. El miedo de 
que entren en una segunda residencia o incluso en la habitual, como ya ha 
sucedido, y que en el mejor de los casos se tarde 6 meses en recuperar, no 
hace más que incrementar esa sensación de impunidad. La reciente tragedia 
producida por un piso ocupado en Badalona, a parte de ocasionar más 
preocupación, debe servir para que las administraciones tomen carta en el 
asunto. En las últimas semanas hemos recibido varios avisos de ocupaciones 
en El Prat, con la consiguiente preocupación del resto de vecinos, que en la 
mayoría de los casos ven perjudicada la tranquilidad en sus domicilios.

Ante esta problemática, empresas como Desokupa 
demuestran, con sus más de 1.000 desocupaciones, que si no son la 
solución pueden solventarla. Desde el Ayuntamiento no podemos cambiar 
las leyes, pero sí comprometernos a que la ocupación sea lo más breve 
posible. Si está en nuestras manos decidir, no será un problema en El Prat. 

Tel. 653 936 713 

Por un Prat libre de 
publicidad sexista
En el pasado pleno, desde nuestro grupo municipal presentamos 
una moción orientada a la creación de una ordenanza municipal 
para la comunicación no sexista. Creemos que los municipios deben 
ser los encargados de corregir aquellos aspectos donde las grandes 
administraciones no ponen trabas, deben representar la sensibilidad de su 
ciudadanía y ser el altavoz para llegar a ellas. Con el paso del tiempo se 
van logrando muchas conquistas en la batalla para alcanzar la igualdad, 
pero es cierto que aún queda un arduo camino por recorrer y una labor de 
concienciación enorme. Seguimos viviendo en una sociedad machista que 
se empeña en representar con un estereotipo de belleza determinado a 
las mujeres de hoy, centrado en vendernos las mejoras a las que debemos 
someter nuestros cuerpos para tener éxito en la vida. Parte de esa publicidad 
la podemos observar paseando por las calles de nuestra ciudad u ojeando 
nuestra revista municipal de la mano de grandes empresas dedicadas a la 
cirugía estética, y nos oponemos a que coarten nuestra libertad. Finalmente 
decidimos retirar dicha moción, ya que el equipo de gobierno de nuestra 
ciudad se posicionó en contra, y nuestro objetivo era que se llevara a cabo; 
sin embargo, pudimos sacar un compromiso por su parte para trabajar dicha 
propuesta. Esperamos que ese compromiso no caiga en saco roto.

    @GuanyemPratLlob          

La inseguretat i les sensacions
Al ple municipal de gener no vam donar suport a la creació d’una 
nova unitat policial local per als caps de setmana (USO). La manca de 
consens i de voluntat negociadora, en paraules dels representants sindicals 
de la policia, en van ser els motius. L’excessiva pressa de l’equip de govern 
per dur-la, sí o sí, al ple de gener no va ajudar gens en aquest sentit. Hi ha 
mancança de recursos d’agents policials des de fa anys i la creació d’aquesta 
nova unitat, amb 1 caporal i 7 agents voluntaris, generaria una reducció 
d’agents de dilluns a dijous a la ciutat. Sense aquests canvis, ja hi ha part de 
la ciutadania que se sent insegura quan veu que han de passar per carrers 
amb poca il·luminació a la nit, o quan li cremen el cotxe durant la matinada, 
com va passar recentment al pàrquing de Cal Gana. Sovint la resposta de 
l’equip de govern és: “Són sensacions, però la realitat no és aquesta”.

Nosaltres volem una ciutat per viure-hi bé.En aquest sentit, i 
perquè tothom es pugui sentir bé i segur, proposarem implementar una 
prova pilot per tal de crear parades intermèdies o a demanda per als busos 
d’horari nocturn (22 h – 6 h). La idea és garantir la seguretat dels menors 
i de les dones quan tornen soles durant les nits. La felicitat i les alegries 
també són sensacions i ens ajuden a viure i a creure en un món millor!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Els plats trencats
Comencem l’any 2019 i s’apropa la finalització del termini 
perquè els municipis assoleixin el 50 % de recollida selectiva tal i 
com marca l’objectiu de la UE per a l’any 2020. Aquells municipis 
que no l’hagin assolit abans que acabi l’any rebran importants 
sancions econòmiques per part de les institucions europees.

El Prat se situa al 39,03 %, segons dades de l’Agència Catalana de 
Residus de l’any 2017. Estem per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 
39,9 %. Per tant, som lluny de l’objectiu i a 11 mesos del termini. Hi ha molts 
municipis a Catalunya que ja han assolit l’objectiu, alguns amb més població 
que el Prat. És curiós que un govern municipal amb tants recursos i que es diu 
ecologista no hagi fet els deures en un tema tant sensible per al medi ambient. 

Davant el probable incompliment de l’objectiu i de les sancions 
econòmiques que acabarem pagant els ciutadans, volem denunciar la 
inacció i falta de previsió del govern municipal per fer front a aquesta 
qüestió en el moment que tocava. Al darrer ple municipal, des del nostre 
grup vam demanar mesures urgents per revertir la situació i evitar 
que siguin els ciutadans els que acabin pagant els plats trencats.

    @JuntsxElPrat          juntspelprat      www.juntspelprat.org
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Cap a les municipals
Sembla que les forces polítiques locals comencem a escalfar 
de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Seran unes eleccions 
especials: per primer cop des del primer ajuntament democràtic, tindrem un 
nou alcalde amb la merescuda jubilació de Lluís Tejedor. Els ciutadans i les 
ciutadanes del Prat decidirem si volem mantenir el model de ciutat que hem 
tingut fins ara, fent confiança a l’equip que hem estat governant, si apostem 
per allò desconegut o si ens deixem influir per altres lluites que no són 
estrictament les de ciutat. Això anirà, doncs, del Prat, i les propostes que fem 
els polítics han de tenir com a objectiu mantenir i millorar la qualitat de vida 
de les persones de la ciutat. Cal pensar i decidir amb raonaments, valorant 
fets i realitats. L’experiència demostrada, els èxits obtinguts, l’honestedat 
objectiva i contrastada dels regidors i regidores, han de ser fonamental 
per escollir l’opció a triar. Els atletes diem que el més important és poder 
situar-te a la línia de sortida, prova que has fet el treball necessari per 
arribar-hi en condicions i que t’han respectat les lesions. En aquesta cursa, 
però, el més important no és participar sinó guanyar, perquè la victòria 
suposa mantenir el treball fet fins ara per l’equip de govern. Nosaltres, 
els de sempre, serem a la sortida i sortirem a guanyar; perquè això va del 
Prat i només nosaltres hem demostrat que, de debò, ens agrada el Prat.

    @mijoler

2019, un año clave
2019 será decisivo desde muchos puntos de vista; por ejemplo, 
por la celebración de las elecciones municipales y europeas el 26 de 
mayo. El reto de las europeas es fundamental: necesitamos más y mejor 
Europa, comprometida con la cohesión social y que sepa compatibilizar 
la democracia, la economía de mercado y el estado del bienestar. Las 
amenazas son conocidas: intolerancia, populismos, xenofobia y falsos 
atajos hacia el progreso. Ante esto, los socialistas apostamos por nuestros 
valores de siempre: la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad.

Aún más de cerca nos afectan las elecciones municipales. El 26 de 
mayo decidiremos si queremos un ayuntamiento gobernado por progresistas 
que centran su trabajo en resolver los problemas reales de las personas 
o si tendremos un ayuntamiento supeditado al proceso soberanista.

Los socialistas damos un paso al frente, y nos ofrecemos 
para liderar un gobierno municipal estable puesto al servicio del progreso 
económico, la justicia social y la sostenibilidad; comprometido en la creación 
de empleo estable y de calidad, en la prestación de servicios públicos y en la 
promoción del respeto, la tolerancia y la convivencia. Lo dicho: todo un reto. 

    @PerezJP_   

La participación ciudadana como 
herramienta democratizadora
Una de las primeras propuestas que hicimos cuando llegamos al 
Ayuntamiento fue la creación de un Reglamento de Participación Ciudadana, 
porque creemos profundamente en que la soberanía radica en la gente, en 
su capacidad crítica y de construcción colectiva. La propuesta fue aprobada 
y próximamente se llevará al Pleno para su aprobación y que ésta sea una 
realidad. Entendemos que la participación ciudadana y su incidencia en 
la configuración de las ciudades y en las políticas locales es un proceso 
largo que requiere de mucha pedagogía, ya que, aunque ha habido varios 
intentos, siempre han sido propuestas aisladas y no una forma real de hacer 
o ejercer la política. El sistema educativo también es un handicap, ya que el 
modelo que impera, que no el único, no prima el pensamiento crítico ni en 
la formación de opinión de las personas, y esto, en muchos casos, impide 
el empoderamiento de la gente, inhibe su capacidad transformadora y su 
percepción como sujeto social y político de relevancia. Se perpetúa el oír y 
callar y, de paso, también el conformismo. Afortunadamente, y desde lo local, 
que es desde donde históricamente se han iniciado grandes transformaciones 
sociales, se está dando relevancia a la opinión y participación de las 
vecinas y vecinos que conforman nuestros municipios, dando cabida real 
a la inteligencia colectiva y dando un paso hacia la democracia directa.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info

Pediatra de urgencias 
24 horas 365 días
En el pleno de enero, todos los grupos municipales a excepción, 
como es de costumbre, de la marca local de Podemos (Se Puede) apoyaron 
la moción que el Grupo Municipal de Ciudadanos presentamos solicitando 
a la Generalitat poder disponer de un servicio de urgencias pediátricas con 
al menos un pediatra las 24 horas. En la actualidad, no disponemos de este 
servicio asistencial para nuestros menores con personal especializado el 
100 % del tiempo en el municipio.

El Prat cuenta con una población infantil de 0 a 14 años de más 
de 10.000 niños y niñas. Nuestros menores merecen un servicio de pediatría 
de urgencias con personal especializado que les atienda presencialmente 
las 24 horas del día, pues ningún niño o niña decide la hora a la que va 
a enfermar y necesitar este servicio asistencial. Resulta aún mucho más 
justificada nuestra demanda cuando el desplazamiento al hospital de 
referencia, Sant Joan de Déu, resulta muy complicado si no se dispone de 
vehículo propio. Si quieres tener más información sobre esta propuesta 
ciudadana o conocer las iniciativas que hemos ido desarrollando durante 
esta legislatura desde Ciudadanos El Prat, puedes contactar con nosotros 
(93 808 20 30) y estaremos encantados de charlar contigo y explicártelas.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
El text de Se Puede del número de gener repetia, per error, el del número de desembre.
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GARATGE REIAL

Al garatge reial, els nens i nenes de la ciutat van 
tenir l’oportunitat de veure de prop les carrosses 
de Ses Majestats els Reis d’Orient, ajudar a posar-les 
a punt i donar la benvinguda a l’Harshafa, l’emissari 
màgic dels Reis que torna al Prat cada any per 
preparar l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. 

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT

La Nit de Reis, una Cavalcada plena d’il·lusió i ambientada en 
el màgic món del circ va recórrer els carrers i places de la 
ciutat. Ses Majestats Gaspar, Melcior i Baltasar, acompanyats 
de gairebé 400 persones que de forma voluntària van 
participar en la Cavalcada, van arribar fins a la pl. de la Vila, 
on va ser rebuts amb honors per infants i adults. Des del 
balcó de l’ajuntament van saludar i dirigir el seu missatge 
a tots les nenes i nens del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

PRATIJOC

Del 23 de desembre al 3 de gener va tenir lloc una 
nova edició del Pratijoc, enguany amb temàtica del 
món juràssic. Uns 3.000 infants van poder gaudir 
d’activitats i tallers organitzats per entitats de lleure 
i culturals de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

EL PESSEBRE DE LA PL. DE LA VILA S’INSPIRA EN EL PORT DE BARCELONA 
AL SEGLE XVIII
El tradicional pessebre de la pl. de la Vila va recrear, les 
passades festes de Nadal, el port de Barcelona a principis 
del segle XVIII. Un grup de 33 persones grans van estar 
treballant en l’elaboració del pessebre des del juliol, 
quan van escollir el tema. Després de l’estiu van visitar el 
Museu Marítim de les Drassanes, on es van familiaritzar 
amb aquesta temàtica i van conèixer de prop exemplars 
de vaixells de l’època i dibuixos originals sobre com era el 
port barceloní a principis del XVIII. Vídeo a www.elprat.tv
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MÉS DE 53.000 VISITES A LA 16A MOSTRA D’ENTITATS

Amb la passada edició d’hivern, la Zona Jove ha complert 
un any oferint oci positiu amb la participació de més de 800 
joves del Prat d’entre 12 i 25 anys. Des del seu inici s’han 
desplegat 60 activitats durant les edicions de primavera, 
tardor i hivern als equipaments esportius, culturals i 
diferents espais públics. El període de vacances de Nadal ha 
comptat amb 18 accions de cuina de supervivència, tastets 
de circ, eines per a youtubers, creació de videojocs, billar 
o un scaperoom artístic (foto) entre altres activitats.

ZONA JOVE: UN ANY PLE D’ACTIVITATS PER AL JOVENT PRATENC

La 16a Mostra d’Entitats, celebrada en el marc de la Fira 
Avícola, va aplegar més de 40 activitats organitzades per 107 
associacions. La Mostra va rebre 53.783 visites, un 8,2 % més  
que l’any anterior. El Praticipa, dedicat als valors de ciutadania, 
va tenir una participació de 1.529 persones, distribuïdes en 378 
grups, amb un lleuger increment respecte del 2017. Durant el 
mes de gener s’han analitzat les valoracions realitzades per 
les entitats per continuar millorant de cara a la 17a Mostra. 
Imatges i reportatge a www.elprat.cat/mostraentitats 

El grup local de la Fundació Xarxa està format per 
persones voluntàries del Prat i té com a principal objectiu 
la promoció de l’espectacle familiar en català a la ciutat. 
La Xarxa s’encarrega principalment de la programació 
estable d’espectacles infantils al teatre Modern. El mes 
de desembre passat, la Xarxa del Prat va celebrar, al pati 
de l’Artesà, el seu 25è aniversari amb Post, un espectacle 
familiar ple de paquets, cartes, bústies i titelles, a 
càrrec d’Engruna Teatre. Vídeo a www.elprat.tv

LA XARXA DEL PRAT CELEBRA 25 ANYS D’ESPECTACLES INFANTILS

Des d’aquest curs s’han intensificat al Prat les propostes 
educatives que volen fomentar i potenciar la llengua anglesa. 
Són diverses iniciatives que s’emmarquen dins el projecte 
d’Auxiliars de Conversa, del programa IntersECCions. Una de 
les novetats és el Kid’s Corner, una iniciativa perquè els infants 
practiquin l’anglès amb una persona nadiua. Les activitats es 
fan de dimarts a dijous a la tarda a la biblioteca Antonio Martín 
i acullen infants de 2 a 12 anys. Són obertes i no cal inscripció 
prèvia. La proposta ha tingut força èxit i els nens i nenes 
que hi participen acaben repetint. Vídeo a www.elprat.tv

EL RACÓ DELS INFANTS PER PRACTICAR L’ANGLÈS
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Una ciutat compromesa amb la trans-
formació social i el dret de les persones 
a una vida plena necessita un teixit so-
cial fort, amb comunitats compromeses 
i persones amb esperit crític que vul-
guin fer front a aquest compromís.

Amb l’objectiu d’impulsar una ciuta-
dania conscient, crítica, lliure i feliç, el 
programa municipal IntersECCcions 
(Educació, Cultura, Comunitat) desplega 
les seves accions des de cinc àmbits de 
coneixement que vinculen centres edu-
catius, equipaments culturals, comuni-
tats i ciutat, on les persones de qualse-
vol edat poden gaudir d’oportunitats 
de creixement individual i comunitari.

Cinc àmbits

Són els àmbits de coneixement científic, 

El programa municipal 
IntersECCions treballa per
una societat conscient, 
crítica, lliure i feliç

tècnic i digital (perquè la investigació 
generi coneixement sobre el món en 
què vivim però també proposi solu-
cions), l’educació en les arts (que ajuden 
a eixamplar la mirada sobre el que ens 
envolta), el coneixement de la ciutat 
(que dialoga entre passat, present i futur, 
enllaçant tradicions, festes i comunitat), 
la llengua anglesa (per projectar-nos al 

món i trencar barreres) i la lectura (eina 
de coneixement i de desenvolupament 
de la capacitat crítica).

Aquests cinc àmbits ofereixen diver-
sos punts de partida sota un denomina-
dor comú, l’IntersECCions, que cerquen 
la comprensió d’un món complex amb 
la voluntat de donar respostes a tots els 
reptes ❧

Fomentar el pensament crític de les persones és imprescindible per aconseguir la transformació social.

Ciutadania 
amb esperit 
crític
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Convocatòria de 
subvencions per a  
entitats socials

[ L’11 de febrer s’obrirà la 
convocatòria de subvencions de 
l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de 
l’Ajuntament del Prat perquè les 
entitats puguin fer les seves sol·licituds 
de subvenció. Les associacions podran 
lliurar la documentació a l’OIAC fins al 
22 de febrer. Les subvencions són una 
de les eines de l’Ajuntament per donar 
suport a les entitats en l’organització 
d’activitats, projectes i serveis que 
dinamitzen la vida de la ciutat. Més 
informació a www.elprat.cat/

entitats.]

Consell Municipal de la 
Formació Professional

[ El passat 10 d’octubre es va 
constituir el Consell Municipal de la 
Formació Professional i a finals de 
novembre ho van fer els tres grups 
de treball plantejats: Orientació 
i Acompanyament, Innovació i 
Comunicació i Difusió. A les reunions 
de treball van assistir tècnics 
municipals, representants polítics, 
referents de centres educatius i 
representants d’empreses i entitats 
relacionades amb la formació i 
l’ocupació. Els punts treballats 
van ser la revisió dels objectius 
fixats i la definició de les línies de 
treball que s’endegaran. Trobareu 
àmplia informació sobre la formació 
professional al Prat a https://www.

elprat.cat/educacio/.]

Ayudas para 
actividades
extraescolares
y de verano
Ningún menor excluido por 
motivos socioeconómicos

El Ayuntamiento abre una nueva con-
vocatoria de ayudas para actividades de 
verano de 2019 y extraescolares para el 
curso 2019-2020, dirigidas a niños/as y 
adolescentes empadronados en El Prat 
y nacidos entre 2001 y 2016 (ambos in-
cluidos). También se incluyen jóvenes 
nacidos antes de 2001, siempre que es-
tén cursando la ESO, o estén escolariza-
dos en el Centro de Educación Especial 
Can Rigol o quieran participar en activi-
dades de Disprat Lleure.

Estas ayudas para actividades (de ocio, 
deportivas o culturales) tienen como 
objetivo principal garantizar que ningún 
menor quede excluido de ellas por mo-
tivos económicos y/o de carácter social.

Las solicitudes para ambas ayudas de-
ben realizarse en un único trámite, en la 
OIAC (Oficina de Información y Atención 
Ciudadana), en fechas por determinar (se 
anunciarán en www.elprat.cat). Se po-
drá presentar una solicitud por persona 
beneficiaria y por una actividad de vera-
no y/o otra extraescolar.

Las ayudas otorgadas 
se destinarán a:

[ Las actividades de verano organiza-
das por las entidades que aparecen en 
la guía Estiu al Prat 2019, para las de las 
entidades de ocio CE Sant Pere i Sant 
Pau, AEiG Anton Vilà y AEiG Conxita Bus-
quets, para los cursos municipales de 
natación y para los campus y clases de 
l’Escola d’Arts en Viu.
[ Las actividades extraescolares para 
el curso 2019-2020 que organizan las 
AMPA, las asociaciones deportivas es-
colares, las asociaciones de la ciudad, 
los cursillos de natación municipales, la 
Escola d’Arts en Viu, actividades de circo 
y talleres de inglés ❧

Más información en el tel. 933790050 ext. 5394 

(Acción Social) y ext 5117 (Educación)

Una clase de piano en la Escola d’Arts en Viu. 
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El plenari de les AMPA (Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes) i AFA (Asso-
ciacions de Famílies d’Alumnes) del Prat 
és un espai de participació que ha com-
plert 25 anys. Les reunions, presidides 
per la regidora d’Educació, són trimes-
trals i serveixen per informar i compartir 
l’actualitat educativa de la ciutat i també 
per programar o coordinar les accions 
previstes, tant de les AMPA i AFA com de 
la resta d’agents educatius de la ciutat.

Compartint decisions

El plenari és també un espai de corres-
ponsabilitat educativa entre les famílies i 
l’Administració. Enguany ja s’hi ha plante-
jat la important modificació de la planifi-
cació educativa del curs vinent a causa de 

Reunions trimestrals on 
s’informa i es comparteix 
l’actualitat i s’afronten 
els reptes conjuntament

qüestions demogràfiques, amb canvis en 
les adscripcions entre escoles i instituts.

El Prat, municipi 
diferenciat

El Prat contempla una representació de 

les famílies molt singular respecte de la 
resta de municipis, ja que les inclou en 
òrgans i espais més enllà de l’àmbit edu-
catiu (com els de Serveis Socials, Nova 
Ciutadania o normalització lingüística) 
per tal de traslladar-hi  la seva visió ❧

Darrera reunió del plenari de les AMPA i AFA del Prat.

25 anys de 
plenari de
les AMPA 
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Les famílies podran conèixer de 
prop els projectes educatius i 
característiques de cada centre 
durant les jornades de portes 
obertes, del 18 al 28 de març

JORNADES DE PORTES OBERTES

El curs vinent entrarà en 
funcionament l’institut 
d’ESO que actualment s’està 
construint al Fondo d’en Peixo 

NOU INSTITUT D’ESO

Trobareu informació actualitzada a www.elprat.cat/educació.

Preinscripció per al curs 2019-2020

Per a infantil, primària i secundrària obligatòria serà del 29 de març al 9 d’abril

Per al curs 2019-2020, la preinscripció 
a educació infantil de segon cicle, pri-
mària i secundària obligatòria (ESO) es 
farà del 29 de març al 9 d’abril, segons 
preveu el Departament d’Educació de la 
Generalitat. 

Al Prat, les famílies podran conèixer de 
prop els projectes educatius i el funcio-
nament i les característiques de cada 
centre durant les jornades de portes 
obertes, que se celebraran del 18 al 28 
de març.

La informació més detallada s’anirà 
publicant a www.elprat.cat/educacio.

D’altra banda, cal recordar que seguei-
xen en marxa les obres del nou institut 
al Fondo d’en Peixo, que iniciarà el seu 
funcionament el curs vinent ❧
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El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
treballa des de fa temps el camp de la 
cultura DIY (Do it yourself – Fes-ho tu 
mateix/a), a fi de generar comunitats 
al voltant de la creació i l’artesania a la 
ciutat, i treballar totes les modalitats del 
hand made (fet a mà). Arran d’aquestes 
inquietuds ha nascut el projecte Espai 
DIY.

L’Espai DIY és l’aula del centre més 
inspiradora per fer treballs manuals. Les 
prestatgeries són plenes de materials, 
projectes i propostes d’utilització lliure 
per a tothom qui hi entra. Totes les tècni-
ques i tendències són benvingudes, tot i 
que de moment el material està dedicat 
a la costura, el ganxet, l’scrapbooking, la 

Nou espai DIY al CC Sant
Jordi – Ribera Baixa, per 
compartir i fomentar la 
creativitat i l’artesania

bijuteria, el decopatch, els treballs ma-
nuals infantils i la reutilització de mate-
rials. L’accés és lliure i gratuït i s’hi pot 
anar individualment o en grup. 

Però no només és un espai físic: tam-
bé és un espai de trobada per compar-
tir coneixements i bones estones. Un 

exemple són les trobades scrapbooque-
res, on les participants proposen les te-
màtiques o els projectes a fer de manera 
compartida. 

Si voleu informació o teniu alguna 
proposta a fer podeu enviar un correu a 
dinamitzacio@ccriberabaixa.cat ❧

Un grup d’scrapbooqueres comparteixen un projecte a l’Espai DIY del Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa.

El Do it 
yourself 
ja té lloc
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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

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

DIJOUS TEATRE
GENTRY 

amb MOS MAIORUM
A partir de testimonis autèntics, 
coneixerem la problemàtica de la 
gentrificació, la tendència a posar 
de moda determinades zones de 
la ciutat que acaba per expulsar 
els veïns i substituir-los per classes 
benestants. A l’espai escènic hi cap 
fins i tot el públic, que amb els seus 
moviments i disposició, adquireix un 
sentit simbòlic. 

Teatre Modern
Dijous 21, a les 20 h 
Entrada: 10 €
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CONCERT: BLACK LOTUS, 
FLAME AT SUNRISE I 

MITROFANX
Nit de metal 
i stoner amb 
dues bandes 
barceloneses i una 
meitat potablava. 

La Capsa. Dissabte 16, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € (amb consumició)

ZEFIRO TORNA amb Ensemble 
Meridien
La improvisació com element conductor 
en aquesta reinterpretació d’algunes de 
les peces més palpitants del segle XVII per 
crear un excitant collage musical entre el 
jazz i el barroc.
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 17, 
a les 19 h. Entrada: 15 €

MICRO OBERT
Espai per compartir i crear escena i 
establir vincles a través de la música. 
La Capsa. Diumenge 17, a les 19 h 

LAS 
AMÍGDALAS 
DE MIS 
AMÍGDALAS 
SON MIS 
AMÍGDALAS
LUIS 
PIEDRAHITA
La vida és com un 

hotel, un lloc en què hi estaràs poc temps i 
has d’endur-te tot el que puguis. 
Un text intel·ligent que reivindica la 
imaginació i l’humor més proper a la poesia. 
Teatre Modern. Dissabte 23, a les 21 h 
Entrada: 15 €

HIP HOP AL MODERN 
ASSOCIACIÓ HIP HOP PRAT 
Mostra del treball dels diferents grups de hip 
hop de l’Ajuntament.
Teatre Modern. Diumenge 24, a les 18 h 
Entrada: 8 €

CAVALLERIA RUSTICANA & 
PAGLIACCI amb Jonas Kaufmann 

Des de fa més d’un 
segle, Cavalleria 
rusticana i 
Pagliacci s’han 
representat 
juntes perquè es 

complementen a la perfecció. Les dues 
òperes se centren en una mort per gelosia 
amorosa. 
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 9, a les 17.30 h
 

JACK’S SONS
Fent honor al 
bourbon - la beguda 
nord-americana 
per excel·lència 
- aquests quatre 
músics s’endinsen 

dins del folk d’arrels estatunidenc i en fan un 
repàs en clau de soul, blues i rock.
La Capsa. Dissabte 9, a les 22.30 h

TEATRE KADDISH
Centre d’Art Torre Muntadas

CICLE ÒPERA PRIMA
Melodiha-ja
Quan un malson sembla d’allò més real.
Dissabte 2, a les 20.30 h i diumenge 3, 
a les 19 h. Entrada: 6 €

Yo no lloro porque soy mujer (tributo a 
Chavela)
Històries explicades des de les entranyes, 
al més pur estil Chavela, a través 
dels títols de les seves cançons.
Dissabte 9, a les 20.30h i diumenge 10, 
a les 19 h

HAP
CIA. PRAT A CLOWN
Per joves a partir de 16 anys
Espectacle de clown dirigit a públic adult on descobrirem 
a Hap, un personatge que habita al món dels difunts 
i que té una relació especial amb el protagonista de 
l’espectacle. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 16, a les 19 h 

AMOR amb la Cia. El Eje
Dues noies 
tenen una 
relació que 
evoluciona, 
igual que 
elles. 
Les coses 

canvien i sorgeix la pregunta 
és una crisi normal? 
Diumenge 17, a les 19 h 
Entrada: 8 €

LAIA BADRENAS: Ànima 
Groovera 
El groove és 
la connexió 
del cos amb 
la música i 
les respostes 

emocionals que aquesta pugui 
ocasionar.
La Capsa. Divendres 22, a les 21 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

CONCERT: NELEONARD, 
TRONCO I VESTBY

Pop, 
eclecticisme 
i molt bon 
rotllo al triple 
concert 
d’aquestes 

tres bandes locals. 
La Capsa. Dissabte 23, 
a les 21.30 h. Entrada: 6 € (amb 
consumició)
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DEL METALL A LA JOIA
Exposició que 
mostra els 
processos 
de creació i 
conceptualització 
de joies, partint de  
l’experimentació i 
de les experiències 

personals com de l’observació de l’entorn 
natural i urbà.
Organització: Assoc. Amics de l’Art del Prat 
de Llobregat
Centre Cultural El Remolar
Des del 13 de febrer fins el 29 de març

ENCARA POTS VISITAR

EX HODOS: RELAT, MEMÒRIA 
I EXILI
A La Saleta de l’Escola d’Arts del Prat, 
Cases d’en Puig i la Biblioteca Antonio 
Martín. Fins l’1 de febrer 

BUENAAVENTURA TAMAYO
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 10 de febrer

LA GRANJA AVÍCOLA PRAT  
Cèntric Espai Cultural
Fins al 16 de març

CAFÈS, BARS I TAVERNES DEL PRAT 
(1861 - 1969) de Josep Ferret
Presentació del llibre de l’autor local Josep Ferret, que ens 
ofereix la història d’un col·lectiu molt lligat a la vida social 
del Prat com han estat i són ara encara, els cafès, bars i 
tavernes de la població.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 7, a les 19 h

DE SAMARCANDA A URGENCH: LA RUTA 
DE LA SEDA A L’UZBEKISTAN MODERN
A càrrec d’Èlia Romo Terol, investigadora i filòloga àrab-
semítica. Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 20, a les 19.15 h
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UNIVERS INTERNET
Cicle de xerrades amb Manuel López en què es fa una completa
disgregació de les conseqüències del món online en la nostra
vida, entorn i identitat i què podem fer al respecte.
Dimecres 6. Construint la xarxa
Dimecres 20. L’impacte ecològic d’internet
Biblioteca Antonio Martín. A les 17 h
Cal inscripció prèvia

EL CINE DE FRIDA: LES FLORS DE LA GUERRA
John Miller viu els terribles esdeveniments viscuts a 
Nanquín l’any 1937.
Organització : Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 6, a les 17.30 h 

CINE CLUB: LUCKY
2017, Estats Units. Idioma: anglès, 
castellà 
Lucky viu en una petita ciutat propera a 
la frontera de Mèxic, on tothom el coneix. 
Arribar a la vellesa no ha canviat les 
rutines que practica diàriament, però sí 
el fa reflexionar sobre la pròpia vida. 
Cine Capri. Dimecres 13, a les 20 h 
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PROGRAMACIÓ DEL CINEMA CAPRI
ALITA, ÁNGEL DE COMBATE (15, 16 i 17), CÓMO 
ENTREGAR A TU DRAGÓN 3 (22, 23 i 24) 
Altres pel·lícules: GREEN BOOK, LA FAVORITA, 
ASTÉRIX Y EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o 
visiteu el web www.cinecaprielprat.com

CONVOCATÒRIA D’ARTS 
VISUALS /UNZIP 2019

Nova edició 
d’aquesta 
convocatòria 
que té per 
objectiu 
atorgar 
beques per 

promoure la realització de projectes 
d’art vinculats a la ciutat.

Presentació de projectes: fins el 28 
de febrer
Bases completes a 
www.unzip.elprat.cat

Prepara el teu dossier d’artista
Taller pràctic per poder donar forma 
a un projecte.
Escola d’Arts del Prat 
Dimarts 5, a les 18 h

INAUGURACIÓ #COVERTAG 
Presentació de les imatges guanyadores 
de la convocatòria #Covertag que seran 
la imatge del dispositiu /Unzip. 
Centre d’Art Torre Muntadas 
Dissabte 23, a les 12 h



 

 

 

LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Activitat recomanada per a infants 
de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 2, a les 12 h. Escola de dracs 
i escola de màgia amb Anna G. Cuartero
Divendres 8, a les 17.30 h. El conte de 
la Jamila amb Elisabeth Ulibarri   
Dissabte 9, a les 12 h. Amunt i avall: 
pageses, cucs i alls amb La Cuentista
Dissabte 16, a les 12 h. Contes per riure 
amb Anna García
Dissabte 23, a les 12 h. Contes per 
disfrutar amb Anna García

L’HORA DELS NADONS
Activitat familiar per a infants de 0 
fins a 3 anys 
Bim bom les campanes de Salom 
amb Montse Dulcet
Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 5, a les 17.30 h  i dissabte 9,
a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia

LABORATORI DE LECURA 
EN FAMÍLIA
Activitat 
recomanada per 
a infants de 6 a 
9 anys

El bosc imaginari amb Oh! Contes
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 28, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

TALLERS 

TALLER DEL DIMECRES 
Activitat recomanada per a infants de 
3 a 7 anys
Els colors parlen amb Imapla
Vine a jugar a les endevinalles i aprèn el 
significat dels colors!
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia

LA FÀBRICA
Per a infants de 6 a 9 anys
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, 
a les 17.30 h. Preu: 2 €
Cal inscripció prèvia

Divendres 1
Circ en família 
Aprèn les 
tècniques de 
circ de forma 
divertida. 

Divendres 15. Cuinem un tiramisú de 
batut de xocolata

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Per infants de 
9 a 12 anys
Fes el teu 
Brushbot
Un brushbot és un 
robot format per 

un motor vibrant, una pila i un raspall! 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 21, a les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE FEBRER

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

CONNECTA JOVE     
Inici: dilluns 4 de febrer
Finalització: dilluns 25 de març
Vols iniciar-te en la informàtica? 
Necessites ajuda amb la tauleta, amb el 
mòbil, amb les xarxes socials? Aquest 
és el teu taller! De la mà de 4 joves 
aprendràs allò que necessites de les 
eines TIC.
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: Gratuït

TASTET DE TALLER DE 
FELTRE                
Dissabtes 2, 9, 16 i 23 de febrer
Bufandes, jaquetes, barrets, 
sabatilles... t’imagines tot el que 
pots fer amb llana i les teves mans? 
Vine i comprova-ho! Horari de tarda.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

IN
FA
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IL

CAMINADA A VILOBÍ DEL 
PENEDÈS
Dimecres, 6 
Continuem el cicle de passejades 
de marxa nòrdica 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 €

TEATRE I DANSA
EL PORQUET QUE VOLIA 
VEURE EL MÓN DES DE DALT 

Per infants a partir de 
3 anys
Aquesta és la història 
d’un porquet que té un 

somni dins el cor: vol aprendre a volar i 
des de ben amunt vol veure el món! 
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Diumenge 3, a les 12 h. Entrada: 4 €

MOLSA
CIA. THOMAS NOONE DANSA

La guerra els 
separa a la 
Janinka i el 
seu gos, Molsa, 
però l’amistat 
supera totes 
les barreres 

i després de moltes aventures i 
desventures es tornen a trobar!
Organització: La Xarxa
Teatre Modern. Diumenge 17, 
a les 12 h. Entrada: 6 €

CUINA JOVE 
Passa una bona estona per 
experimentar i gaudir del plaer de 
cuinar en companyia. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dijous 21, a les 17 h 
Cal inscripció prèvia
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Presupuesto del Ayuntamiento y de las empresas 
municipales del El Prat para el año 2019

Presupuesto 2019

Ayuntamiento

Aigües del Prat, SA

Prat Espais, SLU

El Prat Comunicació, SL 

Consorci Prat Nord

Total 

94.871.182,00  €

   7.803.003,15 €

7.382.000,00 €

839.974,44 €

419.920,17 €

Ordinario 

88.635.652,00 €

6.949.948,06 €

2.864.000,00 €

749.364,44 €

419.920,17 €

Inversiones 

6.235.530,00 €   

853.055,09 €

4.518.000,00 €

90.610,00 €

0,00 €

Presupuesto consolidado
(sacadas transferencias internas

y amortizaciones)

Total 

109.271.819,26  €

Ordinario

98.065.234,17 €

Inversiones

11.206.585,09 €

El Ayuntamiento de El Prat destinará un 
16 % más a educación y cultura y un 14 % 
más a acción social y empleo en 2019
El Ayuntamiento finalizará el ejercicio presupuestario de este año con deuda cero, tal 
como se había comprometido el equipo de gobierno municipal al inicio del mandato

Los presupuestos municipales para este 
año 2019 priorizan los servicios a las per-
sonas, la atención social, la educación, 
la cultura y el fomento del empleo y la 
actividad económica. Los presupuestos 
se aprobaron en el último pleno muni-
cipal de 2018, con el voto favorable del 
equipo de gobierno (ICV-EUiA y PSC), la 
abstención de Se Puede y ERC, y el voto 

contrario del PP, PDeCAT, Ciudadanos y 
Guanyem.

Partidas que más crecen

Globalmente, las partidas de Cultura, 
Educación, Participación y Ciudadanía 
se incrementan un 16,2 % respecto de 
2018, mientras que la suma de Acción 
Social y Promoción Económica, Comer-

cio y Empleo lo hace en un 13,8 %. Esto 
representa en conjunto un aumento de 
4,3 millones de euros, destinados prin-
cipalmente a la finalización de las obras 
para la apertura de dos equipamientos 
de ciudad (el teatro L’Artesà  y el centro 
cívico Palmira Domènech); el programa 
IntersECCions, para garantizar la igual-
dad de oportunidades en el acceso a 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO Y EMPRESAS MUNICIPALES)
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la educación y la cultura; el cambio de 
modelo de las guarderías municipales, 
que implica una mejora de la calidad 
pedagógica y favorece la igualdad de 
oportunidades, y la creación de nuevos 
servicios como los Espacios Familiares 
para compartir aspectos sobre la crian-
za; el servicio de ayuda a domicilio, de 
apoyo social y atención a la dependen-
cia, y el acompañamiento a proyectos 
de la economía social.

Incremento del 3,5 % 

Las cuentas del Ayuntamiento de El 
Prat para el 2019 suman un total de 
94.871.182 €, un 3,5 % más que las de 
2018. Se dividen en 88.635.652 € de 
presupuesto ordinario y 6.235.530 € de 

inversiones. Sumando el presupuesto 
de las empresas municipales (Aigües del 
Prat, Prat Espais i El Prat Comunicació) 
y del Consorci Prat Nord, se llega a un 
presupuesto total de 109.271.819,26 € 
(98.065.234 € de presupuesto ordinario 
y 11.206 .585 € de inversiones).

Las previsiones de ingresos se sitúan 
en 94,87 millones de euros, de los cua-
les un 37 % provienen del impuesto so-
bre bienes inmuebles de características 
especiales y del impuesto sobre activi-
dades económicas del aeropuerto y la 
zona de servicios del puerto. De cada 
100 € del presupuesto ordinario, 31,79 € 
se destinarán a servicios a las personas 
y 33,13 € a seguridad, urbanismo, medio 
ambiente y cobertura de otros servicios 

básicos, mientras que 15,36 € serán para 
servicios sociales y fomento del empleo.

Hacia la deuda cero 

El Ayuntamiento de El Prat finalizará el 
ejercicio presupuestario de 2019 con 
deuda cero, un objetivo al que se com-
prometió el gobierno municipal al inicio 
del mandato, en 2015. En el año 2011, el 
Ayuntamiento y las empresas munici-
pales sumaban una deuda crediticia de 
aproximadamente 51 millones de euros, 
que en el año 2015 se había reducido a 
7 millones. Así, el Ayuntamiento no ha 
tenido que recurrir al endeudamiento 
para financiar inversiones, eliminando 
de esta manera el riesgo y aumentando 
su solvencia ❧ 
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Evolución de la deuda crediticia a largo plazo sobre los préstamos bancarios
(Datos a final de cada año)
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Principales 
inversiones
Las inversiones previstas para este 
año, tanto las del Ayuntamiento como 
las de las empresas municipales, 
experimentan un descenso del 37,2%, ya 
que las obras previstas en el Programa 
de Actuación Municipal (PAM) están 
ya ejecutadas o finalizarán durante 
los primeros meses de este año, en 
coherencia con un periodo de final de 
mandato. A continuación se presentan 
las inversiones más destacadas, 
aunque existen muchas otras como 
la prolongación del camino de la 
playa frente a la Granja de la Ricarda, 
mejoras en los centros educativos 
y deportivos o los nuevos huertos 
urbanos. Todas estas inversiones harán 
de El Prat una ciudad más amable y 
algunas de ellas se han realizado con 
la intervención de vecinas y vecinos a 
través de proyectos participativos.

Parques, jardines y juegos infantiles
Diversos espacios verdes de la ciudad, como los de la Solidaritat (foto) y de 
Àngel Guimerà, se están sometiendo a renovaciones diversas (mobiliario 
urbano, plantaciones, juegos infantiles, pavimentos...). Asimismo, se crearán 
tres nuevas zonas de juegos infantiles accesibles a niños y niñas con diferentes 
discapacidades (auditivas, visuales e intelectuales), en la pl. de Blanes, en la av. 
del Doctor Gallart i Monés y en la c. de Jaume Casanovas con Narcís Monturiol.

Aparcamientos subterráneos
Los dos aparcamientos municipales subterráneos que se construyen 
en el tramo central de la avenida de la Verge de Montserrat 
ya tienen la estructura finalizada. Faltan las instalaciones y 
suministros, así como las entradas y salidas de vehículos y 
personas, que estarán acabadas en junio. Ambos párkings suman 
más de 500 plazas, algunas de las cuales serán de rotación. 

Avenida de la Verge de Montserrat
Las obras de reurbanización del tramo central de la avenida 
ya están en su tercera y última fase: pavimentación 
de calzadas y paseo central, instalación de mobiliario 
urbano e iluminación y plantación de árboles. Se prevé 
que los trabajos finalicen el próximo mes de mayo. 



EL PRAT

26
febrer 19

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

Centre Cívic Palmira Domènech
Este equipamiento cultural, social y comunitario entrará 
en servicio durante la primavera. Se puede consultar toda 
la información en las páginas 6 a 9 de esta revista.

Teatre L’Artesà
Las obras acabarán durante este mes de febrero 
y a continuación se empezarán a realizar pruebas 
técnicas para garantizar su buen funcionamiento. 
La próxima revista informará ampliamente 
sobre este nuevo equipamento cultural. 

Jardines de Joan Salvat Papasseit
Estos eran unos de los jardines más antiguos de El Prat, urbanizados 
poco después del advenimiento de los ayuntamientos democráticos 
tras la dictadura franquista. Su rediseño, realizado con un proceso 
de participación ciudadana, era necesario para dar servicio a un 
barrio densamente poblado y con diversos centros educativos. 

Nuevo instituto de ESO
El Ayuntamiento está transformando el edificio 
de la antigua escuela del Parc, en el Fondo 
d’en Peixo, en un instituto de dos líneas de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que 
entrará en servicio el curso que viene. 
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Com es decideix quines partides del 
Pressupost augmenten i quines no?
J.P.P.: El Departament d’Economia fa 
arribar una proposta als diferents depar-
taments, els quals al llarg de l’any han 
transmès a Economia les seves neces-
sitats i propostes. A partir d’aquí s’obre 
un procés de diàleg que finalitza en 
l’elaboració final dels pressupostos, que 
són la plasmació de la voluntat política. 
Tu pots dir que vols tenir cura de la gent 
gran, però si després no hi destines prou 
diners, has dit una mentida. Per tant, els 
pressupostos no són un procés només 
tècnic, sinó sobretot polític. Estudiant el 
pressupost pots saber a què dona im-
portància l’Ajuntament i a què no tanta. 

Creuen que la ciutadania té prou 
coneixement dels pressupostos?
L.M: Qui vulgui tenir-ne en pot tenir. Vull 
destacar la web “On van els meus impos-
tos”, a la qual es pot accedir a través de 
www.elprat.cat i on s’especifica el des-
tí de cadascun dels euros que la ciutada-
nia aporta a les arques municipals. Això 
forma part de la nostra manera de do-
nar més transparència a l’administració 
municipal. 

Quins són els àmbits en els quals han 
augmentat més les partides?
L.M: Jo destacaria els augments d’un 
16 % en Educació i Cultura i un 14 % 
en Acció Social i Foment de l’Ocupació. 

Extracte de l’entrevista concedida a El Prat Ràdio (91.6 FM) per Lluís Mijoler, portaveu 
del grup municipal d’ICV-EUiA, i Juan Pedro Pérez Castro, portaveu del grup socialista

L’apartat d’inversions, bàsicament obres, 
baixa perquè som al darrer any de man-
dat i, lògicament, ja estem acabant els 
projectes plantejats a l’inici amb el PAM 
(Programa d’Actuació Municipal), que 
tenen impacte més enllà d’un sol any. 
També voldria destacar que al final de 
l’exercici actual ens quedarem amb deu-
te zero, per tant, amb una economia mu-
nicipal totalment sanejada. 

Com s’ha aconseguit això?
J.P.P.: Amb bona gestió —permeteu-me 
la immodèstia—, tot i que cal reconèixer 
que la situació del Prat és una mica dife-
rent de la d’altres municipis. Nosaltres te-
nim una base fiscal molt àmplia i molt es-
table: els ingressos derivats de l’aeroport 
i el port. Tot i això, fa anys que seguim un 

criteri de prudència, estalviant diners cada 
any per pagar el deute. El fet de no tenir 
deute vol dir que, per exemple, les obres 
que es fan ara, com el teatre L’Artesà, 
l’avinguda de la Verge de Montserrat 
o el centre cívic Palmira Domènech, es 
paguen ara, i no deixes que les hagin de 
pagar governs municipals futurs. I, a més, 
ho fem sense apujar impostos a la ciuta-
dania, mantenint la pressió fiscal. Tot això 
és molt poc habitual i n’estem orgullosos. 

L.M: Som un ajuntament que mai ha tre-
ballat a només 4 anys vista: sempre hem 
pensat la ciutat a terminis més llargs 
dels mandats de 4 anys. Per tant, no som 
partidaris de demanar crèdits per gastar 
molt en 4 anys i després ja es veurà com 
es paga i qui ho paga ❧

“Tindrem un deute municipal zero, fruit 
d’una molt bona gestió de l’Ajuntament”

Lluís Mijoler i Juan Pedro Pérez, durant l’entrevista que els va fer Isa Gonzalo al programa Planeta 
Prat, que podeu escoltar al web www.elpratradio.com.
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Es van 
complint els 
pressupostos
participatius

L’Ajuntament va concretant noves ac-
tuacions previstes als pressupostos par-
ticipatius (https://millorambtu.elprat.

cat). Una d’elles és la modificació dels 
taulells d’informació dels edificis muni-
cipals perquè siguin més accessibles per 
a persones en cadira de rodes. Recent-
ment s’ha modificat el taulell de la Poli-
cia Local i properament se’n reformaran 
altres, com l’OIAC i les oficines munici-
pals del carrer del Centre. Els equipa-
ments municipals nous o que es refor-
min ja incorporaran aquesta millora per 
a persones amb mobilitat reduïda.

La segona proposta més votada als 
pressupostos participatius va ser la 
creació de camins escolars. S’ha selec-
cionat una zona pilot (escoles Pepa Co-
lomer, Ramon Llull i Galileo Galilei) i s’ha 
analitzat, conjuntament amb la comuni-
tat educativa i entitats i equipaments de 
l’entorn, quins són els camins que més 
utilitzen els infants de 5è i 6è de pri-
mària per anar a l’escola, identificant-ne 
els punts febles i forts. Properament es 
farà una proposta tècnica per configu-
rar els camins en aquesta zona.

D’altra banda, continua la instal·lació 
de més bancs i la plantació de més ar-
bres a diversos parcs de la ciutat ❧

Taulells d’informació 
adaptats, camins escolars
i més bancs i arbres 

El nou taulell d’atenció a la prefectura de la Policia Local, ja adaptat a persones en cadira de rodes.

El centre cívic Sant Jordi – Ribera Baixa va acollir, el 17 de gener, la presentació de la diagnosi 
dels camins escolars. Vídeo a www.elprat.tv.
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vecinales y de convivencia  

Las buenas relaciones entre vecinos y 
vecinas son esenciales para una buena 
calidad de vida en los espacios comu-
nes, tanto en las comunidades vecina-
les como en las plazas y parques de la 
ciudad. Por ello, el Ayuntamiento de El 
Prat ha puesto en marcha el Servei de 
Bon Veïnatge i Convivència, a fin de pro-
mover el respeto y el diálogo entre las 
personas. 

Este nuevo servicio es fruto del Plan de 
Convivencia, elaborado en 2017. Dicho 
plan destaca la importancia de crear un 
servicio para asesorar y acompañar a 
los vecinos y vecinas en la gestión pun-

tual de sus comunidades, fomentando 
así una buena convivencia. El servicio 
también ofrece formación tanto a pro-

pietarios/as de las viviendas como a sus 
inquilinos/as sobre sus derechos y de-
beres ante la comunidad. 

Civismo en los espacios                         
públicos

Por otra parte, el servicio trabaja para 
promover el respeto y el diálogo entre 
los y las pratenses en los espacios co-
munitarios de la ciudad. Dos agentes 
para la convivencia trabajan para facili-
tar a la ciudadanía el conocimiento de 
las ordenanzas municipales y fomentar 
la buena convivencia y civismo a través 
de la dinamización comunitaria ❧

El nuevo Servei de Bon Veïnatge i Convivència ofrece asesoramiento a comunidades 
de vecinos y vecinas que necesiten un apoyo puntual, al mismo tiempo que fomenta 
la buena convivencia y el civismo en espacios públicos de la ciudad

El nuevo Servei de Bon Veïnatge i Convivència está situado en las Cases d’en Puig. Más información en www.elprat.cat/civisme.

Servicio gratuito
El Servei de Bon Veïnatge i 
Convivència es gratuito y está 
ubicado en las Cases d’en Puig. Su 
horario de atención ciudadana es: 
lunes de 16 a 19 h y jueves de 10 
a 14 h; tel. 933 790 050, extensión 
5600, civisme@elprat.cat.
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Las 4 fases
1- Acogida: Las personas se 
dirigen al SLO, donde se ajustan 
las expectativas y se promueve 
su motivación y compromiso.
2- Definición del proyecto 
profesional: Se define un plan 
de inserción operativo, viable 
y ajustado a cada situación.
3- Ejecución del proyecto: 
Ofrecimiento de un banco 
de recursos (formación 
profesionalizadora, búsqueda 
activa de empleo, bolsa de trabajo, 
desarrollo de competencias, etc.)
4- Cierre: Valoración de la 
consecución de los objetivos fijados.

El Servei Local d’Ocupació (SLO) del 
Centro de Promoción Económica es un 
servicio gratuito que el Ayuntamiento 
ofrece a quienes buscan trabajo o que 
quieren cambiar su empleo actual. Tam-
bién atiende a empresas que buscan 
personal.

El SLO iniciará próximamente una 
prueba piloto de un nuevo modelo 
para mejorar la orientación laboral y la 
búsqueda de trabajo de las personas. 
Este modelo quiere ajustar el SLO a la 
nueva situación del mercado de traba-
jo, que, tras un largo periodo de crisis, 
está cambiando. 

Paro cronificado y 
temporalidad

La tasa de desempleo ha mejorado, si-
tuándose en un 11,1 % en diciembre de 
2018 (3.473 personas paradas, un 3,4 % 
menos que el año anterior). Pese a esta 
mejora, el paro se concentra y cronifica 
en determinados colectivos (mayores 
de 45 años, personas con baja cualifica-
ción, personas vulnerables, etc.). Entre la 
población ocupada existe mucha tem-
poralidad y contratos a tiempo parcial.

Nuevo modelo 

Por ello, el SLO ha revisado todos los 
circuitos y métodos de orientación la-
boral, así como de intermediación en 
el mercado de trabajo, para lograr ser 
más efectivo. La nueva estructura de 
funcionamiento y gestión toma como 
referencia el Modelo de Empleabilidad 
Competencias ISFOL (ya en funciona-
miento en otras localidades y países 
de nuestro entorno). Este modelo se 
basa en el protagonismo de la persona 
y establece diferentes itinerarios espe-
cíficos para los principales colectivos, 
a fin de dar respuesta y poder trabajar 

El Servei Local d’Ocupació del Ayuntamiento inicia una prueba piloto 
con nuevas herramientas y recursos para ayudar mejor a las personas 
que buscan trabajo o quieren cambiarlo por otro mejor

los diferentes factores que representan 
una dificultad para su inserción y man-
tenimiento en el mercado de trabajo. 
El modelo se estructura en 4 fases (ver 
recuadro).

Capital competencial

Se parte de la base de que todas las per-
sonas disponen de un capital compe-
tencial y lo que hay que hacer es iden-
tificarlo, ponerlo en valor y desarrollar 
estrategias para transferirlo al mercado 
de trabajo formal. El capital competen-
cial son aquellos conocimientos, habili-
dades y destrezas adquiridos en todos 
los ámbitos y esferas de la vida de las 
personas, no solo aquellos que se han 
desarrollado en un entorno laboral ❧

El Prat mejora el servicio de 
búsqueda y orientación laboral

Quien desee conocer y participar en esta nueva metodología de orientación y acompañamiento en 
el proceso de búsqueda de trabajo puede dirigirse al SLO del Centro de Promoción Económica, de 
9 a 13.30 h de lunes a viernes. 
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El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat presenta una va-
riada oferta formativa per a aquest any, 
adreçada a persones en atur i en actiu. 
Els cursos estan totalment subvencio-
nats pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), pel Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya, pel Mi-
nisteri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social i, quan són iniciatives d’ocupació 
juvenil, pel Fons Social Europeu. 

Tots els itineraris formatius de certifi-
cats de professionalitat inclouen pràc-
tiques en empresa i els cursos d’anglès 
ofereixen la possibilitat de fer una prova 
de certificació oficial de nivell segons el 
marc europeu comú de referència per a 
les llengües. 

Programa Sefed

El Programa Sefed El Prat de formació 
administrativa del certificat de profes-
sionalitat d’Activitats de Gestió Admi-
nistrativa de nivell 2 utilitza la meto-
dologia de la simulació d’empreses del 
transport. Té una durada de 900 hores i 
inclou formació presencial a l’empresa 
simulada Cargo Prat SAS —que ofereix a 
la xarxa serveis de transport i productes 
d’embalatge— i pràctiques professio-
nals no-laborals en una empresa real. 

Programa Singular

El Programa Singular s’adreça a perso-
nes d’entre 16 i 29 anys en atur, inscrites 
majorment a la Garantia Juvenil, amb o 
sense graduat en ESO o CFGM i que no 
han continuat estudiant. El programa 
dura un any i els i les joves participants 
reben orientació professional, aprenen 
la professió d’auxiliar de perruqueria de 
330 hores, un certificat de professionali-
tat de nivell 1, que es realitza a l’institut 
Les Salines, i fan pràctiques en empreses 

Els cursos, que es faran durant aquest any 2019 al Centre de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat, estan totalment 
subvencionats i inclouen pràctiques en empreses

amb possibilitat d’accedir a un contracte 
laboral i/o retornar al sistema educatiu. 

Programa 30 Plus

El Programa 30Plus pretén la inserció 
laboral de persones en atur que tinguin 
30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 
45, i amb un nivell formatiu bàsic. El pro-

Noves formacions laborals per 
a persones en atur i en actiu 

grama els proporciona la formació i com-
petències necessàries per ocupar un lloc 
de treball, així com ajudes a les empreses 
per a la contractació dels participants ❧

Més informació: Centre de Promoció Econòmica, 

c. de les Moreres, 48. Tel. 934 786 878. adfor@el-

prat.cat Inscripcions a https://online.elprat.cat

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL ADREÇATS PREFERENTMENT                                                               
A TREBALLADORS/ORES EN ATUR

Certificat de professionalitat Hores   Inici      Final     Horari

[ Soldadura oxigàs i Mig-Mag, nivell 2

[ Organizació del transport i la distribució, nivell  3

[ Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals, nivell 1

[ Operacions d’enregistrament i tractament  de 
dades i documents, nivell 1   

640

460

470

480

04 /03/19

18/02/19

24/04/19

16/01/19

16/10/19

10/07/19

16/10/19

12/06/19

De dll a dv 16 a 21 h

De dll a dv 9.15 a14.15 h

De dll a dv 9.15 a14.15 h

De dll a dv 9.15 a14.15 h

Formació transversal Hores   Inici      Final     Horari

[ Anglès A1 

[ Anglès A2 

[ Anglès B1 

[ Marca personal i xarxes socials

190

190

280

35

21/12/18

20/03/19

11/06/19

02/10/19

12/03/19

04/06/19

24/10/19

21/10/19

De dll a dv 9.15 a13.15 h

De dll a dv 9.15 a13.15 h

De dll a dv 9.15 a13.15 h

Dll, dc i dv 9.15 a 13.15 h

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA ADREÇATS PREFERENTMENT                                                 
A TREBALLADORS/ORES EN ACTIU

Cursos Hores   Inici      Final     Horari

[ Anglès B.1.A

[ Anglès B.1.B

[ Eines de coaching nivell 1

[ Eines de coaching nivell 2

[ MOS:Microsoft Office Excel I

[ MOS:Microsoft Office Excel II

[ Mindfulness

[ Mindfulness

[ Estratègies de màrqueting digital
 

60

60

30

30

45

30

30

30

50

19/02/19

14/05/19

06/05/19

16/09/19

06/06/19

24/09/19

18/03/19

17/09/19

15/05/19

02/05/19

18/07/19

05/06/19

21/10/19

25/07/19

24/10/19

29/04/19

17/10/19

15/07/19

Dm i dj 18 a 21 h

Dm i dj 18 a 21 h

Dll i dc 18 a21 h

Dll i dc 18 a 21 h

Dm i dj 18 a 21 h

Dm i dj 18 a 21 h

Dll i dc 18 a 21 h

Dm i dj 18 a 21 h

Dll i dc 18 21 h
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PUBLICITAT
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Fins ara, el creixement econò-
mic s’ha basat en un model li-
neal: produir, utilitzar i llençar. 
Però els recursos són limitats i 
això exigeix un canvi cap a una 
economia circular, de reaprofi-
tament, en què els residus són 
recursos.

L’economia circular apro-
fita recursos existents (ma-
terials, humans, energètics, 
instal·lacions...) d’una manera 
més eficient, on són dissenyats 
per durar i tornar a entrar en 
la cadena de valor industrial 
un cop ja no es poden fer ser-
vir, de manera que s’eliminen 
tòxics. A més, es fan servir ener-
gies renovables. Els beneficis 
d’aquest model impacten tant 
empreses com consumidors en 
la vessant econòmica, social i 
medioambiental. 

L’Ajuntament participa en 
diversos projectes que situen 
el Prat en una posició avantat-
josa davant la transició cap a 
l’economia circular:

Projecte Ecoindùstria

És una xarxa d’entitats i empreses en-
focada al desenvolupament sosteni-
ble, incloent-hi també aspectes socials, 
econòmics i ambientals. De moment 
l’integren els municipis del Prat, Vilade-
cans, Gavà i Sant Boi i hi participen les 
empreses Lluch Essence i GyD Ibérica 
(química), Saica (gestió de residus), Con-
sum, Aigües del Prat i Damm (alimenta-
ció),  SEAT Componentes i NISSAN (auto-
moció) i La Fundació Rubricatus (social).

Al Prat, el cas d’Espigoladors és un 
exemple d’organització que lluita con-
tra el malbaratament alimentari, amb 

L’Ajuntament col·labora en projectes comarcals i metropolitans per millorar els resultats 
de les empreses reduint els residus i generant un impacte ambiental i social positiu

un model de negoci totalment circular, 
alhora que empodera persones en risc 
d’exclusió social.

Programa metropolità    
de simbiosi industrial                        

La simbiosi industrial és una estra-
tègia empresarial que potencia la 
col·laboració entre empreses per fer 
realitat noves oportunitats de negoci 
veient el conjunt d’indústries com si es 
tractés d’un ecosistema natural. Es trac-
ta de concentrar dades industrials orien-
tades a l’optimització d’ús de recursos, 
assistència tècnica a municipis i impuls 

Economia circular: quan 
els residus són recursos 

Intervenció de Marta Mayordomo, tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació del Prat, 
durant la 1a Jornada d’Ecoindústria.

de nodes industrials. L’Ajuntament del 
Prat ha participat com a municipi pilot 
en l’elaboració d’un mapa de residus 
metropolità de l’AMB.

Sinèrgies agrourbanes

El Parc Agrari del Baix Llobregat i l’AMB 
incentiven la comercialització de pro-
ductes agrícoles i forestals de proximi-
tat, la gestió de les aigües urbanes, dels 
residus/recursos agrícoles i l’ús d’espais 
industrials colindants per a activitats 
agrícoles. El Parc Agrari té un acord amb 
els productors agrícoles i la planta Eco-
parc 1, productora de compost ❧
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Soledad Peñalva, 
jurista del SIAD/SAI (Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones / Servei d’Atenció 
Integral al col·lectiu LGBTI+, 
que forma part de les Cases 
d’en Puig, Serveis de 
Ciutadania)

Soledad Peñalva porta 25 anys 
assessorant les dones del Prat que 
van al SIAD per fer consultes sobre 
temes jurídics, no només sobre els 
relacionats amb la violència de 
gènere. Tracta des d’aspectes derivats 
del dret de família, com custòdies i 
pensions, fins a qüestions civils com 
herències, reclamacions de quantitat, 
arrendaments, hipoteques... i qüestions 
penals i laborals. Al llarg d’aquests 
25 anys, ha vist com ha evolucionat 
la societat pratenca i també com 
han evolucionat les demandes de 
les dones. Com a jurista del punt 
SAI, també fa assessorament jurídic 
a persones del col·lectiu LGBTI+.

“Per passar 
de la igualtat 
formal a 
la real, es 
necessiten 
recursos 
i partides 
econòmiques”
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Soledad Peñalva és advocada des del 1987, for-
ma part de la Societat Catalana d’Advocats de 
Família (SCFA), de la Secció de Dret Matrimo-
nial i de la Secció de Dret Penal i Penitenciari 
de la Comissió de Cultura de l’Il·ltre. Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. També col·labora 
com a jurista en altres SIAD del Baix Llobregat. 
Des de fa 25 anys, dues tardes a la setmana es 
desplaça al Prat per atendre les demandes del 
Servei d’Assessorament Jurídic al SIAD/SAI. 

Quin és l’objectiu d’aquest servei?
Volem ajudar qualsevol dona o persona del 
col·lectiu LGBTI+ que vingui al servei a fer-nos 
qualsevol consulta jurídica. La gent tendeix a 
pensar que només atenem temes de violència de 
gènere o custòdia dels fills..., però poden venir 
les persones que necessitin assessorament jurídic 
o que tinguin algun tipus de conflicte de caràcter 
civil, com testaments, arrendaments, reclama-
cions de quantitats, hipoteques, temes laborals, 
discriminació, temes penals, etc. És un espai de 
confidencialitat absoluta, on volem que les per-
sones usuàries se sentin confiades i còmodes. 

Com era el 1993, quan va començar?
L’Ajuntament del Prat va ser pioner al Baix Llo-
bregat a muntar el servei. Només a l’Hospitalet 
en tenien un de semblant. Llavors depenia de la 
Regidoria de Serveis Socials, perquè encara no hi 
havia Regidoria de la Dona. En aquells anys, en-
cara no existia la Llei 1/2004, de mesures de pro-
tecció integral contra la violència de gènere, ni la 
Llei 5/2008, del Parlament de Catalunya, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista, i 
la violència de gènere i domèstica era tipificada 
només com a falta, amb una pena menor d’arrest 
domiciliari o multa, sense cap pena privativa. Per 
a mi va ser una experiència dura des del punt de 
vista emocional, perquè la meva realitat no tenia 
res a veure amb la que em vaig trobar aquí. 

Ha canviat alguna cosa en aquest temps?
Ha canviat molt, perquè també ha canviat la 
societat pratenca. Ara, atenc moltes dones amb 
un perfil de classe mitjana que em fan consul-
tes no relacionades amb temes de violència. 
Durant aquests anys la mirada assistencial de 
l’Ajuntament ha estat molt gran i això s’ha notat 
en l’evolució de la població del Prat. 

El Circuit contra la Violència del Prat, que 
es coordina des del SIAD, l’any 2013 va 
rebre el Premi del II Concurs de bones 
pràctiques locals contra la violència de 
gènere, convocat per la Federació Espa-

nyola de Municipis i Províncies (FEMP) i 
el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat. Com funciona aquest circuit?
El treball en xarxa té un ampli recorregut al Prat. 
El primer Protocol de circuit local per a l’atenció 
a les dones víctimes de la violència masclista 
es va muntar, al Prat, l’any 2003. Treballar en 
xarxa suposa que es tracten els temes de ma-
nera transversal, aprofitant tots els recursos 
que tenim al municipi. El que es fa és coordi-
nar tothom que calgui per fer plans de treball a 
mida per a cada dona i donar resposta a les se-
ves demandes: d’una banda, tots els serveis de 
l’Ajuntament que hi estiguin implicats (Serveis 
Socials, Urbanisme, Promoció Econòmica, OIAC, 
etc.), però també treballem amb la Policia Local, 
els Mossos d’Esquadra, els CAP... Està funcio-
nant molt bé i hi ha una implicació espectacular 
de tots els professionals. 

Ara s’ha presentat el Pla integral contra 
la violència masclista. En què consisteix?
La idea ha estat la de seguir unificant esforços 
per lluitar contra aquesta xacra. Després de fer 
una diagnosi de la situació, s’han fet propostes 
que s’han traduït en 31 accions concretes de 
cara a la prevenció, coordinació i abordatge de 
la violència masclista a la ciutat. El més impor-
tant és que té una dotació econòmica per dur-lo 
a terme. Per passar de la igualtat formal a la real, 
es necessiten recursos i partides econòmiques.

Amb les sentències que estan sortint ara 
amb el cas de “la Manada” i d’altres, creus 
que tenim una justícia patriarcal?
Tenim unes tipificacions i delictes que, ben apli-
cats, tindrien el resultat just. El que és patriarcal 
és l’administració de la justícia, les persones que 
en formen part. Sense una formació en perspec-
tiva de gènere és difícil jutjar. Ara tenim un gran 
avenç, que és la resolució del Tribunal Suprem en 
què es recull la necessitat d’aplicar la perspectiva 
de gènere en les sentències que afecten les dones.  

Com es pot superar la violència masclista?
S’ha de treballar a molts nivells: prevenció, detec-
ció, assistència..., però potser el més important 
per a mi és la prevenció, amb l’educació en valors. 
Des del Programa d’Igualtat abordem aquest as-
pecte amb xerrades als instituts i formació al pro-
fessorat, amb el projecte “En clau de gènere” ❧

El SIAD/SAI es troba a les Cases d’en Puig (pl. de 

l’Agricultura, 4). Tel. 933790050, extensió 5600           

siad@elprat.cat / lgtbi@elprat.cat

[ Dolors Pérez Vives ]

S’ha de treballar 
a molts nivells: 
prevenció, detecció, 
assistència..., però 
potser el més 
important per a mi 
és la prevenció, amb 
l’educació en valors. 

Ha canviat molt, 
perquè també ha 
canviat la societat 
pratenca. Ara, atenc 
moltes dones amb un 
perfil de classe mitjana 
que em fan consultes 
no relacionades amb 
temes de violència.
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L’AE PRAT ES MANTÉ A LA ZONA ALTA DE LA CLASSIFICACIÓ

El primer equip de l’Associació Esportiva Prat ha fet una 
primera volta de la lliga de 3a Divisió “molt notable”, en 
paraules de l’entrenador Pedro Dólera, amb 11 victòries, 
3 derrotes i 6 empats. Després de la victòria a casa contra 
l’Europa per 1 a 0 (foto), els pratencs s’han situat a només 
un punt dels dos primers, l’Hospitalet i el Llagostera. El 
repte d’enguany continua sent assegurar-se una plaça 
a les eliminatòries d’ascens. Vídeo a www.elprat.tv

La vuitena edició de la Maratest tindrà lloc al nostre municipi el 
diumenge 17 de febrer al matí. Serà un recorregut que combinarà 
camins de terra i d’asfalt, rodejat d’un entorn natural que farà 
més agradable el recorregut. La zona de sortida i arribada estarà 
situada al camí de la platja, davant de la Granja de la Ricarda. 
S’hi faran dues proves: una de 30 km per preparar la Marató de 
Barcelona 2019, tres setmanes abans de l’esdeveniment, i una altra 
de 15 km per preparar una mitja marató. http://maratest.com

LA 8a MARATEST ES FARÀ AL PRAT EL 17 DE FEBRER

La fase regular de la lliga LEB Or ha 
arribat a l’equador. El CB Prat va acabar 
la primera volta encadenant dues 
victòries seguides molt importants 
(contra FC Barcelona Lassa i Oviedo 
Baloncesto), que és més del que es va 
poder veure de l’equip des de l’inici 
del campionat. Aquesta està sent una 
temporada molt complicada. L’equip 
va arribar a encadenar 11 derrotes 
seguides que el van dur ràpidament 
a ocupar la cua de la classificació. La 
segona volta es va iniciar amb una dura 
derrota contra un rival directe, el TAU 
Castelló, i el Prat busca ara remuntar 
posicions. El Club va celebrar el 23 
de desembre la presentació oficial 
dels equips al pavelló Joan Busquets 
(foto). Vídeo a www.elprat.tv

EL CLUB BÀSQUET PRAT LLUITA PER REMUNTAR 
UNA SITUACIÓ COMPLICADA
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TORNEIG D’HOQUEI BASE DEL CH PRAT

El Club Hoquei Prat ha organitzat, per tercer any consecutiu, un torneig solidari d’hoquei base a la pista del pavelló cobert 
del Complex Esportiu Municipal Sagnier per recaptar fons íntegrament per a l’associació pratenca Polseres Candela, 
d’investigació del càncer infantil. En aquesta edició hi han participat 6 clubs convidats, que han jugat partits amistosos 
davant dels equips base del Prat: han estat l’Olesa de Montserrat, el Palau de Plegamans, el Sentmenat, els Maristes de Sant 
Joan i el Sant Josep de Badalona. Aquesta temporada, el Club Hoquei Prat compta amb 60 jugadors i jugadores repartits en 
els 5 conjunts de base del club federats i de consell escolar, més l’alumnat de l’escola d’iniciació. Vídeo a www.elprat.tv

TROFEU MÀSTER DE NATACIÓ AL SAGNIER

El Club Natació Prat ha celebrat la 12a edició del Trofeu 
Màster de natació a la piscina del Complex Esportiu 
Municipal Sagnier. Aquesta competició per a veterans/es 
correspon a la sisena etapa del circuit de competicions 
de la Federació Catalana de Natació i ha agrupat uns 
100 nedadors i nedadores. Vídeo a www.elprat.tv

NOVA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE PETANCA 

L’Ajuntament del Prat està construint al barri de la Granja una 
instal·lació amb 12 pistes reglamentàries de petanca, amb 
il·luminació i amb un mòdul de serveis, magatzem i despatx. 
La instal·lació, que estarà acabada a finals de febrer o principis 
de març, es cedirà perquè l’utilitzin dos clubs de la ciutat: el 
Club Petanca Catalunya Prat i el Club Petanca Sant Cosme Prat.
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