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#ElPratAntimasclista
El 2 de desembre passat, la nostra ciutat va ser colpejada per un assassinat masclista. Una veïna del
Prat va morir presumptament a mans del seu marit, que ha estat detingut.
La resposta de la ciutadania va ser immediata, unitària i contundent. Un miler de persones es van
concentrar aquell mateix dilluns a la tarda a la plaça de la Vila, convocades per la Xarxa de Dones
del Prat, per condemnar el crim i per expressar el seu condol i suport als i les familiars de la víctima.
Dos centenars d’entitats de tot tipus s’han adherit ja al manifest promogut per aquest col·lectiu. El
Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una declaració en què es reafirma que seguirem defensant
i construint #ElPratAntimasclista: treballem cada dia per fer de la nostra una comunitat on les dones
puguin viure lliures de discriminació i violències masclistes. El ple també va decidir que l’Ajuntament
es personarà com a acusació popular en el procés judicial d’aquest cas.
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No esteu soles
Les violències masclistes no distingeixen orígens, classes socials o nivells formatius. Totes les dones en poden patir. En
aquest cas, no esteu soles. Teniu al vostre costat serveis especialitzats, com la línia telefònica gratuïta 900 900 120.
Al Prat també us podran atendre les professionals del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD (del qual trobareu
més informació a la pàgina 29). Les trobareu al telèfon 93 379 0050 (extensions 5600 i 5613) o presencialment
a les Cases d’en Puig. Ofereixen assistència psicològica i jurídica especialitzada. I també podeu trucar a la Policia Local
al 93 478 72 72.
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Telèfons
[ Emergències
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[ 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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caba una nova edició de la Fira Avícola i esclata el Nadal al Prat. Són les dues grans cites de la nostra ciutat de
cada desembre. Voldria, voldríem, que aquest fos un desembre més. Però no: aquest cop va arribar colpejant la
nostra ciutat d’una de les pitjors maneres possibles. Amb l’assassinat masclista d’una veïna. Un crim que ens
recorda que, malgrat els avenços fets ens els darrers anys, malgrat les conquestes assolides a la nostra ciutat
i més enllà, el masclisme segueix atacant.

Voldria, voldríem, que
aquest fos un desembre
més. Però no: aquest cop va
arribar colpejant la nostra
ciutat d’una de les pitjors
maneres possibles. Amb
l’assassinat masclista d’una
veïna.

No ens cansarem de combatre’l. Ho va demostrar la ciutadania el mateix dia en què vam conèixer el crim,
omplint de forma massiva i decidida la plaça de la Vila. Per això, abans que res, en aquesta revista hem volgut
reconèixer aquesta reacció ciutadana que ho va deixar clar: qualsevol violència masclista és un atemptat
contra el Prat antimasclista, igualitari i lliure que volem ser. Si aquesta reacció va ser possible és perquè els i
les pratenques constituïm una comunitat enxarxada, activa i solidària. I aquesta comunitat es construeix en el
dia a dia, i en ocasions com el Nadal.
El Nadal al Prat és una obra col·lectiva. Més d’un miler de persones el fan possible. Vull agrair la il·lusió, esforç
i temps que hi ha dedicat tota aquesta gent. Des del comerç local a la gent gran que fa el pessebre de la plaça
de la Vila. Passant per les persones que participen al Pessebre Vivent, els caus i esplais que organitzen tions
o participen al Pratijoc, o tothom qui s’implica en donar als Mags d’Orient una gran benvinguda a la ciutat.
No em vull deixar ningú.
Diuen que Nadal és època de tornar a casa. I si la nostra casa, el nostre lloc al món, és el Prat, és gràcies a
tot aquest voluntariat. Amb vosaltres, fem més Nadal. Fem un Nadal més solidari, més sostenible, més local.
I fem un Prat més enxarxat, més lliure i on tothom pugui aspirar a tenir una vida plena i lliure de violències.
Moltes gràcies, i bon Nadal!

Fem Nadal, fem ciutat, fem xarxa

Lluís Mijoler
L’alcalde

@Mijoler
mijoler
mijoler

T

Quisiera, quisiéramos, que
este fuera un diciembre
más. Pero no: esta vez
llegó golpeando nuestra
ciudad de una de las peores
maneras posibles. Con el
asesinato machista de una
vecina.

ermina una nueva edición de la Feria Avícola y estalla la Navidad en El Prat. Son las dos grandes citas de
nuestra ciudad de cada diciembre. Quisiera, quisiéramos, que este fuera un diciembre más. Pero no: esta vez
llegó golpeando nuestra ciudad de una de las peores maneras posibles. Con el asesinato machista de una
vecina. Un crimen que nos recuerda que, a pesar de los avances hechos en los últimos años, a pesar de las
conquistas alcanzadas en nuestra ciudad y más allá, el machismo sigue atacando.
No nos cansaremos de combatirlo. Lo demostró la ciudadanía el mismo día en que conocimos el crimen,
llenando de forma masiva y decidida la plaza de la Vila. Por ello, ante todo, en esta revista hemos querido
reconocer esta reacción ciudadana que lo dejó claro: cualquier violencia machista es un atentado contra El
Prat antimachista, igualitario y libre que queremos ser. Si esta reacción fue posible es que los y las pratenses
constituimos una comunidad en red, activa y solidaria. Y esta comunidad se construye en el día a día, y en
ocasiones como la Navidad.
La Navidad en El Prat es una obra colectiva. Más de un millar de personas la hacen posible. Quiero agradecer
la ilusión, esfuerzo y tiempo que ha dedicado toda esta gente. Desde el comercio local a la gente mayor que
hace el pesebre de la plaza de la Vila. Pasando por las personas que participan en el Pessebre Vivent, los caus
y esplais que organizan tions o participan en el Pratijoc, o todos y todas las que se implican en dar a los Magos
de Oriente una gran bienvenida a la ciudad. No me quiero dejar a nadie.
Dicen que Navidad es época de volver a casa. Y si nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, es El Prat, es
gracias a todo este voluntariado. Con vosotros, hacemos más Navidad. Hacemos una Navidad más solidaria,
más sostenible, más local. Y hacemos un Prat más cohesionado, más libre y donde todos y todas puedan
aspirar a tener una vida plena y libre de violencias.
¡Muchas gracias, y feliz Navidad!
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1.500 persones voluntàries
fan el Nadal del Prat com és
Gràcies a la participació desinteressada de tants pratencs i pratenques, les festes
de Nadal tenen a la nostra ciutat aquest caliu tan especial que les caracteritza

El Nadal, al Prat, va molt més enllà de les
celebracions familiars a casa. Uns 1.500
pratencs i pratenques, de totes les edats,
dediquen part del seu temps, de manera
voluntària, a vestir de color, llum, màgia,
diversió i companyia unes festes que,
sense la seva participació, serien molt
diferents, més tristes i apagades. Totes
aquestes persones volen passar un Nadal amb tu!, lema sota el qual s’apleguen
enguany les activitats nadalenques a la
ciutat.
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A dalt, imatge
de la darrera
edició del
Pessebre
Vivent del
Prat. A baix,
una tradició
ben pratenca:
gent gran
voluntària
elaborant el
pessebre de la
pl. de la Vila.

Una altra manera
de fer ciutat
Participar de manera voluntària en alguna de les activitats de Nadal és una
forma més de teixir xarxa ciutadana,
d’enfortir lligams amb la comunitat i
d’aportar el nostre granet de sorra a la
celebració col·lectiva.
Així ho fan, per exemple, les més de
400 persones que participen a la Cavalcada (21 patges, 42 acompanyants,
250 animadors, 100 persones de suport
logístic...), més de 30 al Garatge Reial,
una vintena com a ajudants dels carters
reials, 150 al Pratijoc, 22 al Tió Solidari de
la pl. Blanes, 80 al mercat d’intercanvi
de joguines, 37 al pessebre de la pl. de
la Vila, 20 al Fem Nadal de Sant Cosme,
unes 50 als Pastorets, unes 250 al Pessebre Vivent, més l’Home dels Nassos i el
seu acompanyament musical, més els
concerts de Nadal i de Reis de les diferents entitats musicals, més les campanades de foc per rebre l’any nou amb els
Diables, més les celebracions —com els
tions o els pessebres— d’algunes associacions de veïns...

❧

Visiteu elprat.cat/nadal per conèixer totes
les activitats previstes a la ciutat durant
aquestes festes

L’Harshafa, qui els Reis envien abans de la Cavalcada per comprovar que tot estigui preparat, és un personatge genuïnament pratenc.

La Cavalcada de Reis,
una gran creació col·lectiva
És dels actes més multitudinaris i emocionants del calendari festiu del Prat, que
enguany torna a recuperar el recorregut tradicional per Verge de Montserrat
La Cavalcada de Reis i les activitats prèvies s’han convertit en un dels esdeveniments de creació col·lectiva més
rellevants del calendari popular festiu
del Prat. A partir del relat del Conte de la
Nit de Reis, una gran quantitat de veïns i
veïnes de la ciutat es mobilitzen per rebre Ses Majestats i activar la màgia entre la mainada.
Cada any una persona diferent
s’encarrega de la direcció artística de la
Cavalcada, amb el suport de grups i entitats de la ciutat. Aquest any la concepció,
ambientació i animacions de la Cavalcada recauen sobre Lolo Herrero i Montse

I el Pratijoc, també
Durant cinc mesos, set entitats
de lleure i una de cultura popular
fan el disseny del Pratijoc. Durant
els sis dies que dura, a més dels
professionals que hi treballen, al
voltant de 150 persones (d’entitats
de lleure i de cultura popular,
d’AMPA i d’AFA...) participen
de manera voluntària, amb
més o menys intensitat, en les
diferents activitats del Pratijoc.

Enguita, coneguts activistes de les arts
escèniques a la ciutat.
Època victoriana
La Cavalcada estarà inspirada en personatges de l’època victoriana: fanalers,
escura-xemeneies, confetaires, homesanunci... Les coreografies i animacions es
preparen dos mesos per endavant. Vinti-un infants d’entre 11 i 14 anys, sorgits
d’un sorteig, seran els patges que acompanyaran els Reis. A les escoles, els nens
i nenes de primària fan tallers de camarlencs i camarlenques, que recomanen a
Ses Majestats les lectures que més els
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agraden i preparen la carta als Reis de la
Biblioteca Antoni Martín. També aprofiten per conèixer la tradició de la Cavalcada (llegeixen un conte de la Nit de Reis) i
assagen cançons i animacions per rebre
Melcior, Gaspar i Baltasar al seu pas per
la ciutat. La quitxalla de 0 a 5 anys també pot participar en tallers familiars de
camarlencs i camarlenques organitzats
pels centres culturals durant les Festes.
Diverses entitats de la ciutat organitzen una xarxa de carters reials i 10 activitats relacionades.
Garatge Reial
El matí del dia 5 és el moment del Garatge Reial: els infants podran ajudar a preparar les carrosses i arribarà l’Harshafa,
l’emissari dels Reis que comprovarà que
tot està preparat.
Finalment, els Reis de l’Orient arribaran puntualment a les cinc de la tarda
a la pl. de Catalunya, on les autoritats els
lliuren la clau de la ciutat, el pa i la sal.
La Cavalcada començarà a les 18.30 h a
Sant Cosme i acabarà a la pl. de la Vila,

Animació de la Cavalcada de Reis de l’any passat.

acompanyada per animacions elaborades per grups i entitats ciutadans, així
com gran quantitat de persones que hi
col·laboraran a títol individual. Enguany,

la Cavalcada recuperarà el recorregut
tradiconal per Verge de Montserrat, després de dos anys desviada per les obres
de l’avinguda

❧
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Nadal sostenible, solidari i local
Una de les característiques del Nadal
pratenc és el seu vessant solidari. Hi ha
diverses iniciatives en aquest sentit,
com la tradicional recollida de joguines a El Prat Ràdio, o la venda solidària
d’objectes que un grup de dones grans
fan a la pl. de la Vila el dia de la inauguració del pessebre.
Contra el consumisme i a favor del comerç local també hi ha diverses iniciatives que tothom pot prendre: comprar
als comerços locals, o fer regals immaterials (per exemple, entrades per al Teatre
L’Artesà o La Capsa, un àpat en un restaurant pratenc, una cistella de producte
de temporada del Parc Agrari...).
I no ens oblidem de reciclar: les ampolles de vi i de cava, al contenidor verd
(sense taps), i els arbres de Nadal, al contenidor marró (sense guarniments ni
test).
Al web elpra.cat/nadal trobareu idees
i consells per fer un Nadal més sostenible, solidari i local

❧

Dones grans voluntàries elaboren, des de fa anys, productes artesanals per vendre’ls a la
pl. de la Vila del dia de la inauguració del pessebre i destinar els beneficis a una ONG local.

elprat.cat/nadal

Durant els dies de Nadal, la ciutat s’omple de propostes culturals, amb concerts i espectacles
per a tota la família! El pla perfecte per aixecar-se del sofà i gaudir de les vacances d’hivern.
DG 22 DES, a les 18 h

DG 29 DES, a les 12 h

VIU L’ÒPERA!:
Don Quixote

POPBINS, amb Cia.
Jashgawronsky Brothers

DS 28 DES, a les 12 h

DG 29 DES, a les 18.30 h

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Òpera basada en el romanç de Cervantes
i amb coreografia de Rudolf Nureyev. Una
flamant festa que combina dansa clàssica
russa i dansa espanyola.

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Entrada: 6 €
Concert familiar en què la invenció es converteix
en música i els objectes comuns adquireixen
una nova dimensió de fantasia i comèdia.

ESTELS A LA BIBLIOTECA, L’ADVENIMENT DE
amb la Cia. Patawa
L’INFANT JESÚS, amb
BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
a Cia. Els Pastorets
L’hora del conte ens explicarà la història
d’una bibliotecària que fabrica estels per
penjar al cel, cada cop que neix un infant.
Aquests estels acompanyaran aquests nens
i nenes al llarg de la seva vida explicant-los
històries, poemes i recordant-los la màgia
de llegir.
DS 28 DES, a les 22.30 h

FERMÍ DELFA
EN CONCERT

LA CAPSA
Concert en clau pratenca al bar de
La Capsa

EL MODERN
Entrada: 6 €
La Cia. Els Pastorets presenta la ja
tradicional peça d’Els Pastorets, en versió
de Josep M. Folch i Torres.
DS 18 GEN, a les 19 h

CONCERT D’HIVERN
DE LA BANDA DE
L’ASSOCIACIÓ MUSICAL
DEL PRAT
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

Prepareu-vos per picar ben fort
i fer cagar el tió! Sota la manta hi
trobareu un munt de sorpreses!
DG 22 DES, a les 12 h

TIÓ A LA CASA
DE ARAGÓN

AV. DE JOSEP ANSELM CLAVÈ, 37
DL 23 DES , a les 18 h

TIÓ A L’ESCENARI
CRESTA DEL GALL
C. DE FERRAN PUIG

DT 24 DES, de 16 a 20 h

TIÓ AMB AEIG
ANTON VILÀ
PL. DE BLANES

La millor manera de passar les nits més llargues i fredes de l’any.
DT 24 DES, a les 00.30 h

DT 31 DES, a les 23.59 h

DT 31 DES, a la 01 h

Entrada: gratuïta, limitada a
l’aforament de l’espai.
Nit de Nadal a La Capsa amb
Comolasgrecas Dj’s punxant
bona música!

PL. DE LA VILA
Ball de Diables ens convida a
començar l’any nou a la plaça
de la Vila, menjant el raïm amb
12 trons i focs artificials!

Entrada: anticipada, 20 € /
taquilla, 24 € (consumició inclosa)
Començarem l’any ballant amb
La Loca Histeria i els dj GzZ i
Jackie Alone DJ.

NIT DE NADAL
A LA CAPSA

CAMPANADES
DE FOC

NIT DE CAP D’ANY
A LA CAPSA

Per Nadal, els establiments de la ciutat us esperen
amb els carrers il·luminats, els aparadors decorats
i amb moltes activitats per descobrir la Màgia del
Comerç local.

Els més petits ajudaran a fer la carta dels Reis de la Biblioteca Antonio
Martín, recomanant contes i llibres que tots els infants de la ciutat podran
llegir. A més, tots els assistents podran escoltar Un conte de la nit de Reis.

DG 22 DES, d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h

DV 27 DES, a les 12 h
CÈNTRIC ESPAI
CULTURAL

DJ 2 GEN, a les 17.30 h
CENTRE CÍVIC
PALMIRA DOMÈNECH

EIX COMERCIAL FERRAN PUIG

DL 30 DES, a les 11 h
CENTRE CÍVIC SANT
JORDI - RIBERA BAIXA

DV 3 GEN, a les 11 h
PRATIJOC
(ESCOLA DEL PARC)

TROBADA AMB EL PARE NOEL
I ELS SEUS ACOMPANYANTS

DV 3 GEN, a les 17 h
CENTRE CÍVIC JARDINS
DE LA PAU

DL 23 DES, a les 19.15 h

ACTUACIÓ DE THE GOSPEL
PRAT PROJECT
EIX COMERCIAL FERRAN PUIG
DT 24 DES, de 12.30 a 14 h

NADALES, CONTES I
ENTREGA DE PREMIS
DEL JOC DEL CAGANER
EIX COMERCIAL FERRAN PUIG
DV 27 DES, de 12 a 13.30 h

JOCS INFANTILS

DT 31 DES, a les 10 h
CARRERS DE LA CIUTAT
Aquest personatge, que té tants nassos
com dies té l’any, passejarà pels carrers
del Prat acompanyat de la música i dels
tambors de les colles de cultura tradicional.
La cercavila acabarà a la plaça de la Vila.

Receptes amb Pota Blava
i Carxofa Prat
A elprat.cat/nadal hi trobareu
delicioses receptes per apropar el
producte local a la vostra taula.

EIX COMERCIAL FERRAN PUIG
DV 27, DS 28 i DG 29 DES, de 10 a 21 h

MERCAT ARTESÀ DE NADAL
AMB ACTIVITATS INFANTILS
PL. DE BLANES
Organitza Prat Gran Comerç

DS 28 DES, fins a les 20.30 h

JOC: TROBA LES 4 LLUFES
AMAGADES ALS APARADORS

DV 27, DS 28, DG 29, DL 30 DES i DJ 2 GEN, de 16 a 20 h
DV 3 GEN, de 10 a 13 h
ESCOLA DEL PARC
Aquest any el Pratijoc creuarà l’oceà Atlàntic per endinsar-nos en el món de colors
i sabors que ens regala la cultura mexicana. La selva, les piràmides maies, els mars
i els deserts, els sabors i les tradicions, tot a un pas de casa!

EIX COMERCIAL FERRAN PUIG

DV 3 i DS 4 GEN, de 17.30 a 20.30 h

XOCOLATADA I VISITA
D’UN MAG D’ORIENT
EIX COMERCIAL FERRAN PUIG

DJ 2, DV 3, DS 4 i DG 5 GEN, de 10 a 21 h

FIRA D’ARTESANIA
SATURNÀLIA

PL. DE PAU CASALS
Hi trobareu peces elaborades pels artesans i
artesanes del Prat: sabons, roba, orfebreria,
marroquineria i molts productes més!
màgia a elprat.cat/nadal

Abans que arribin els Reis rebrem la visita dels seus emissaris, els carters reials.
No us oblideu d’entregar-los la carta amb els vostres desitjos!
info elprat.cat/nadal
Comunicar-se amb els Reis, ara és fàcil, amb la carta que
trobareu als comerços de la ciutat i a elprat.cat/nadal!

Al web elprat.cat/nadal hi trobareu tota l’agenda, fotografies dels
actes, les notícies i tota la informació sobre el Nadal a la ciutat!

DG 5 GEN, a partir de les 11 h
PISTA XAVIER MARCILLA, CEM FONDO D’EN PEIXO
Els infants de la ciutat tindran l’oportunitat de veure de ben a prop les carrosses de Ses Majestats i de posar-les a punt per a la Cavalcada.
Donarem la benvinguda a l’Harshafa, l’emissari màgic dels Reis, que comprovarà que tot estigui a punt per a l’arribada de Ses Majestats.
A més, hi haurà tallers i activitats per gaudir en família, actuacions en directe, carter reial i un petit mercadet d’artesania amb la seva
terrasseta per prendre el vermut de Reis.

Ri
uL

Pl. de la Vila
an
err
C. de F

20 h Animacions de benvinguda
al Reis d’Orient
20.30 h Arribada a la plaça
la
de
Av.

ig
Pu
de
C.

rina
Ma

17 h Arribada dels
Reis d’Orient

a
leid

S
el
on
or

a
leid

eL
C. d

lC
de
C.

eL
C. d

iu
fel
an

Xúquer

e la
a. d

ler
So

Pl. de Catalunya

abra
Av. de Pompeu F

C. del R
iu

t
rr a
se
t
n
Mo
de
e
g
Ver

Ctr

ric
de
Fre

rge d
a Ve

el
Av. d

at
err
nts
o
eM

r
ola
Rem
del
Av.

DG 5 GEN
ALS CARRERS DE LA CIUTAT
Enguany, l’arribada dels Reis al Prat està
inspirada en els personatges de l’Europa
victoriana: fanalers, escura-xemeneies,
confetaires i homes anunci ens portaran
un món d’il·lusió que acompanyarà els
Reis Mags d’Orient durant la seva visita.
Màgia, fantasia, música i animacions de
la mà de l’Harshafa, l’emissari que envien
per comprovar que tot està enllestit per a
la seva arribada.
17 h: Rebuda de Ses Majestats els Reis
d’Orient a la pl. de Catalunya. Els rebran
les autoritats de la ciutat i tothom qui
vulgui anar-hi.
18.30 h: La Cavalcada començarà al
barri de Sant Cosme, al c. del Riu Xúquer.
El recorregut continuarà per la pl. dels
Pirineus, c. de la Serra del Cadí, av. de
Pompeu Fabra, av. del Remolar, c. de
Lleida, ctra. de la Marina, av. de la Verge
de Montserrat, c. de Frederic Soler, c. de
Ferran Puig, fins a arribar a la pl. de la Vila.
Aquest itinerari facilitarà zones d’àmplia
visibilitat i zones reservades a persones
amb mobilitat reduïda.
20 h: Ja falta poc perquè la Cavalcada
arribi! Música i animacions a la pl. de la
Vila faran passar l’espera més ràpid a tots,
grans i petits.
20.30 h: Ses Majestats arribaran a la pl.
de la Vila i pujaran al balcó de l’Ajuntament,
des d’on enviaran el seu missatge a tots
els infants del Prat. Estigueu a l’aguait!
El Reis a prop a elprat.cat/nadal

lob
re
ga
t

18.30 h Inici de la Cavalcada
Recorregut de la Cavalcada
Trams amb visibilitat òptima
Espais reservats per a persones
amb mobilitat reduïda

Cançons i músiques acompanyaran els Mags
d’Orient durant el recorregut que faran pels
carrers de la ciutat. Lletres, melodies i molt
a elprat.cat/nadal

VIDA PRATENCA

SORTEIG DELS I LES PATGES REIALS

AUDIÈNCIA PÚBLICA DELS PRESSUPOSTOS
El 9 de desembre passat, l’Ajuntament del Prat va compartir
amb la ciutadania, per primer cop en audiència pública,
el pressupost municipal per al 2020, que es va debatre
i votar en el ple municipal del dia 11. El pressupost
municipal consolida l’aposta per la cohesió social i afronta
la crisi climàtica i el dret a l’habitatge. La propera revista
n’informarà àmpliament, així com del PAM (Pla d’Actuació
Municipal) per al present mandat. Vídeo a elprat.tv

El 9 de desembre passat es va celebrar al Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa el sorteig públic dels i les patges que
acompanyaran els Reis de l’Orient en la Cavalcada del 5 de
gener. El sorteig es va fer entre els nois i les noies del Prat
d’entre 11 i 14 anys que hi havien presentat candidatura.

EL PRAT

15

gener

8è MERCAT D’INTERCANVI DE JOGUINES
25 CARRUATGES A LA RUTA DE LA CARXOFA
Amb l’arribada del fred comencen a sortir les primeres carxofes
i, per celebrar-ho, els pagesos i les pageses surten amb les seves
cavalleries a la tradicional Ruta de la Carxofa. Aquesta activitat,
organitzada per l’Associació Amics del Cavall, homenatja el pagès
local Josep Oliva, que va lluitar per mantenir vives les tradicions
i la cultura de la pagesia. En aquesta edició, 25 carruatges
van passejar-ser pels camps del Prat. Vídeo a elprat.tv

Llibres, peluixos, jocs de taula i tota mena de joguets
s’han recollit a les escoles de la ciutat amb motiu del
8è Mercat d’Intercanvi de Joguines, realitzat un any
més a la pl. de Catalunya. Durant les dues setmanes
anteriors al Mercat, les AMPA, les AFA i les famílies de les
escoles del Prat van reunir joguines aportades per nens
i nenes, que durant el Mercat van poder escollir-ne
una donada per un altre infant. Vídeo a elprat.tv
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Sandra Patricia Daza Puente

EL PRAT
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Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Nuevos tiempos,
nuevos retos

Por un Prat y un
mundo mejor

Ja n‘hi ha prou! Ens
volem vives!

A principios de este mes se
aprobaron los primeros presupuestos de esta
legislatura. Los presupuestos municipales
reflejan el modelo de ciudad que plantea
el equipo de gobierno ya que en él se
establecen políticas públicas y prioridades
concretas para llevar a cabo durante el año.
Estos presupuestos son de nuestro agrado,
pero a la vez nos saben a poco. Hubiéramos
deseado mayor audacia por que el tiempo
es hoy y el futuro no puede esperar más.

En primer lugar, en nombre de
todas las personas que formamos Ciutadans
en El Prat, queremos reiterar nuestra más
firme condena y más sentido pésame a los
familiares y amigos de la mujer asesinada
recientemente en nuestro municipio,
presuntamente a manos de su marido.
También queremos volver a remarcar
nuestro compromiso con la sociedad y con el
Ayuntamiento de El Prat en apoyar o impulsar
todas las medidas que sean necesarias para
tratar de evitar que una tragedia así vuelva
a suceder en nuestro término municipal o en
cualquier otro lugar. Y. S., DEP.

Aquest mes passat hem sentit,
en primera persona, el que és estar situats
al món amb l’assassinat d’una dona per
violència masclista. El 25N reivindicàvem
poder acabar amb aquesta xacra social a
la plaça de la Vila. No vull deixar passar
l’oportunitat d’assenyalar que el 20N és el
Dia Internacional de la Memòria Transsexual
i vol fer visible els assassinats que pateixen,
per qüestions de gènere, les persones
transsexuals: una altra xacra social!

Deseamos, más que nunca, construir
junto con el resto de fuerzas políticas un
horizonte de esperanza, más verde, innovador
y más justo. Colaborar para seguir avanzando
en derechos, cooperando, siendo útiles a
la ciudadanía mediante la innovación, la
creatividad y la valentía. Rechazando viejos
dogmas estériles, proyectando un modelo
de ciudad asequible, de servicios públicos
de calidad e igualdad de oportunidades,
mediante la gestión escrupulosa de los recursos
disponibles y proyectando recursos futuros. Un
Prat abierto, donde nadie sobre y donde todo
el mundo que quiera encuentre aquí su lugar
en el mundo y su proyecto de vida. Pensamos
que nuestro municipio tiene los recursos y las
posibilidades para que esto sea posible. En
estos presupuestos nos abstuvimos, con la
intención de incorporar una propuesta, porque
creemos que aunque escasos, el ayuntamiento
tiene mecanismos reales para promover la
igualdad de género y que estos mecanismos
pueden superar los simbolismos, convirtiéndose
en herramientas transformadoras y
pedagógicas para la ciudadanía, impulsando
esos cambios estructurales tan necesarios
para la efectiva feminización de la sociedad.
No quería acabar la última
columna del año para desearos unas
felices fiestas y buen comienzo de año.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Por otro lado, permíteme que te
explique la propuesta que desde Ciutadans
hemos presentado este diciembre al Pleno
Municipal. Se trata de impulsar la creación
de un proyecto de utilización únicamente de
envases reutilizables en la práctica deportiva,
con la finalidad de reducir la producción de
residuos plásticos en el deporte local.
Para ello, queremos invitar a participar
en este proyecto a las AMPA, entidades
deportivas y resto de entidades de la ciudad,
Fundación CRAM, Aigües del Prat, etc.,
para, por un lado, ayudar a concienciar a
la ciudadanía y especialmente a los más
pequeños de la casa de la necesidad de la
conservación medioambiental mediante
hábitos de consumo responsables y
sostenibles, y en segundo lugar, para reducir la
producción de residuos plásticos en la ciudad.
En la próxima revista podré explicarte
si la propuesta ha sido aprobada o no. Hasta
entonces, te deseo de parte de todo mi equipo
una feliz Navidad. Mención especial para
aquellas personas que están pasando por
cualquier dificultad, deseando que el nuevo
año llegue cargado de cosas positivas.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat
Tel. 938 082 030

Hem de posar-nos les piles des
de les administracions, des de totes i
sense cap exclusió. Hem d’apostar fort
per una educació amb respecte a la dona
i a la diversitat de gènere. Revisem els
protocols que apliquem quan hi ha una
denúncia, formem els docents per identificar
qualsevol indici de violència o discriminació.
No cal esperar fins a la violència física!
Sovint aquests assassins practiquen la
violència psicològica i l’econòmica a
les seves dones abans d’assassinar-les,
i això també és violència masclista.
Totes les persones hem de posar
el nostre gra de sorra per acabar amb
aquesta xacra social, i ho podem fer
alertant qui correspongui quan al nostre
veïnat observem accions sospitoses. De res
serveix dir-ho quan ja no hi ha remei i
afegim una víctima més a la llista, no
creieu?
Vull acabar amb una nota d’esperança
i aprofitar aquest petit espai per desitjar
a tothom que passeu aquests dies amb
aquelles persones que us omplin de felicitat i
de “bon rotllo” i que ho feu cadascú seguint
les vostres tradicions i cultura. I, sobretot,
us desitjo que entreu a l’any 2020 amb
molt bon peu. Ens trobem pels carrers!
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Economía local

Ni una més

La proximidad de las fechas a las
que nos acercamos nos brinda la posibilidad
de reflexionar sobre la economía de nuestra
ciudad. Diciembre es uno de los momentos
más importantes, a nivel económico, del
año. Las Fiestas, junto al periodo vacacional
que las acompaña, ayudan a consolidar una
economía local, la de El Prat, cada vez más
enfocada a los servicios. El secreto del éxito
de la dinamización de los negocios locales
radica en la colaboración entre lo público y
los agentes económicos. Empresas, comercios,
emprendedores y restauradores han de sumar
sus esfuerzos con la Administración en el
diseño de las estrategias de la economía
local para hacerla dinámica y atractiva.

Aquest cop ha passat a casa. El
primer dilluns de desembre, tan sols una
setmana després d’omplir la plaça pel
25-N, la nostra ciutat era colpejada per
l’assassinat masclista d’una veïna pratenca.
#SiEnsToquenAUnaEnsToquenATotes.

Los socialistas creemos en esta
implicación, y desde el Ayuntamiento
hacemos cuanto está en nuestra mano:
ayudamos a la restauración local en la
promoción de los productos de proximidad,
como el Pota Blava y la Carxofa Prat,
y colaboramos con el comercio local
a través de campañas de impulso a la
compra de proximidad. Incluso desde
el urbanismo se puede contribuir a la
mejora de la economía local: hacer calles
amplias, paseables, prestando especial
atención a los ejes comerciales.
Me gustaría aprovechar estas líneas
para desearles, en mi nombre y en el de
mis compañeras y compañeros del Grupo
Municipal Socialista, unas buenas Fiestas
y una buena entrada de año. Y ya saben,
hagan sus compras navideñas en El Prat.
También me gustaría acabar con un
recuerdo especial para la familia y amigos de
la mujer asesinada recientemente en nuestra
ciudad, una víctima más de esta lacra que
asola nuestra sociedad: la violencia machista.
@PerezJP_

Sempre, amb totes i cadascuna
de les morts, l’ànima feminista se’n ressent.
Aquesta ha estat la maleïda primera
vegada que hem de lamentar-ho al Prat. El
masclisme, el patriarcat, és arrelat arreu de
la societat, sense patró d’edat, provinença,
classe social o creença. Però la crueltat amb
què aquesta realitat s’ha plantat davant
nostre ens ha fet trontollar a totes. I a tots.
#CapAgressióSenseResposta.
Però no defallim. Som una ciutat
progressista, que creix amb els valors de la
igualtat. Tenim una govern feminista, amb una
regidoria de Feminismes i LGTBI que es nodreix
de la feina feta per totes les generacions de
pratenques valentes. Som una ciutadania
conscient, que va respondre de manera
immediata i massiva en contra de l’agressió.
Vam aprendre de les pioneres feministes,
creadores del primer centre de planificació
familiar de l’Estat, en ple franquisme. Som
una ciutat amb un servei d’informació i
assessorament públic i gratuït per a les dones,
el SIAD, que n’ha acompanyat i n’acompanya
moltes fins a sortir del cercle de violència. No
esteu soles. #LaRevolucióSeràFeminista.
No ens rendirem. De la ràbia que
neix dins de totes i tots nosaltres en surt la
força per seguir la lluita. Seguirem reivindicant
educació en la igualtat, equiparació salarial,
acabar amb els estereotips de gènere,
protecció efectiva per a les víctimes i
les seves famílies... Seguirem construint
#ElPratAntimasclista. #NiUnaMés.
@alba_bj
@elPratenComu
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

Número 256 Gener 2020

VIDA, una creació de Josep Costa

Josep Costa celebra els seus 70 anys fent un recorregut per la seva vida
al teatre, amb les paraules dels autors que l’han acompanyat, la veu dels
personatges que ha fet, dels que li agradaria fer i dels que mai no podrà fer.
El viatge d’una vida tot intentant mostrar, amb el teatre, el món que ens
envolta. Per ajudar, humilment, a comprendre’l.
Perquè, malgrat tot, encara creu que “La vida és bona”

Teatre L’Artesà. Sala Petita
Dissabte 25, a les 20.30 h i diumenge 26, a les 18 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

T EATRE

EVA CONTRA EVA, de Pau Miró

Dues actrius,
dues maneres
d’entendre la vida i
la professió, mirades
complementàries
que poden aprendre
l’una de l’altra,
sense cap necessitat
de destruir-se. Se n’acabaran adonant o es
devoraran l’una a l’altra?

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 12,
a les 18 h. Entrada: 15 € Anticipada: 10 €
Projecció de la pel·lícula “Eva al desnudo”
i xerrada amb Pau Miró
Projecció del clàssic de Joseph L. Mankiewicz
amb motiu de la seva adaptació al Teatre
L’Artesà, i xerrada amb Pau Miró, l’autor de
l’obra.

Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 11, a les 17 h

M ÚSICA

SIWO EN CONCERT

Devoris Causa,
d’Escarlata Circus
Espectacle que pretén
provocar subtilment
el conscient col·lectiu
posant en relleu
la síndrome humana de castells de sorra:
construir per destruir, viure per morir, fer per
desfer, conèixer per ignorar.

Teatre L’Artesà. Escenari Sala Gran
Dijous 16 i divendres 17, a les 20.30 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €
Artefactes escènics amb Devoris Causa
Els alumnes de L’Escola d’Arts en Viu
presentaran el treball dels darrers mesos
amb la cia. Escarlata Circus, dins de les
assignatures relacionades amb la creació
impulsades pel Teatre L’Artesà.

Teatre L’Artesà. Sala Petita
Dijous 16, a les 19 h

NAVEGACIÓ INCENDIÀRIA
DE SALVAMENT
UNILATERAL

Direcció i text: Guillem Gefaell
Lectura dramatitzada.
Un creuer en mig del mar va a
la deriva, convertint-se en una
metàfora inconscient de tones de
ferro. Passatgers i tripulació es
veuen abocats a treure el pitjor
d’ells mateixos per salvar-se.

Teatre Kaddish. Centre d’Art
Torre Muntadas
Diumenge 26, a les 12 h

VIU L’ÒPERA!: LA TRAVIATA
Siwo és l’alter ego de Simonal
Bie, considerat un dels pioners en
impulsar l’escena de l’afrobeat en
l’àmbit nacional. Arriba a La Capsa
després de llançar el seu EP en
solitari, Stand For.

La Capsa
Divendres 17, a les 22.30 h

CONCERT: LAS ODIO + BLACK ISLANDS

Las Odio i Black Islands tornen a la
Capsa per presentar els seus últims
treballs: Autoficción i Patio de Luces.

La Capsa
Dissabte 18, a les 22.30 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

X ERRADES

KADDISH RADIKALS

DIJOUS TEATRE

L’aclamat tenor Rolando Villazón
ha posat en escena probablement
l’obra mestra més coneguda de
Verdi d’una forma acolorida, alegre
i plena d’emocions al Festspielhaus
de Baden Baden.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 25, a les 17.30 h
Comentari previ a càrrec de Miquel Àngel Martínez, a les 17 h

MICRO OBERT A LA CAPSA

Torna una nova edició del Micro
Obert que permet descobrir noves
propostes musicals locals i dóna
un espai als músics de la ciutat per
mostrar les seves composicions i
projectes musicals

La Capsa. Diumenge 26, a les 19 h

CICLE (RE)PENSEM EUROPA

LA ULTRADERETA ESTÀ DE MODA? amb Jordi Borràs

Reflexionarem sobre si tots els moviments autoritaris
defensen els mateixos objectius. Existeix un perill real
de què a Europa s’imposi una forma actualitzada de
feixisme? Quina relació existeix entre el populisme i
les pràctiques totalitàries?

Cèntric Espai Cultural. Dijous 9, a les 19 h

TOCANT DE PEUS A TERRA

A càrrec de Josep Marín, ex-plusmarquista
mundial de 50 km marxa, que ens parlarà de la
seva trajectòria esportiva en relació amb la seva
pròpia vida.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 16, a les 19.15 h

SAFE DAMS PLEASE, de Marta Mouns

E XPOSICIONS

LOOK

Exposició fotogràfica de Javier
Martínez, Dionisio Salas i Matias
Moy que capta mirades diferents,
mirades que transmeten molt de les
persones, el moment en què es troba,
la seva situació, el seu estat d’ànim, mirades còmplices o
mirades picares. Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 10 al 31 de gener
Inauguració: divendres 10, a les 19 h

TEMPS DE PÓLVORA

Mostra dedicada als canvis
arquitectònics que va provocar
l’arribada de la pólvora al món militar:
els dissenys de les fortificacions es van
haver d’adaptar a les noves armes,
varen aparèixer els primers baluards, i
a poc a poc va anar agafant força una
nova figura que revolucionaria el disseny
arquitectònic: l’enginyer militar.

Cèntric Espai Cultural. Del 20 de gener al 21 de març

..

C INEMA

CINE CLUB

MANBIKI KAZOJU.
UN ASUNTO DE
FAMILIA

2018, Japó. Idioma: japonès
Una modesta família,
que sobreviu gràcies a
treballs esporàdics i petits furts, decideix
acollir Yuri, una nena que ha fugit d’uns pares
maltractadors. La nova família li aportarà una
aparent estabilitat.

Cine Capri. Dimecres 15, a les 20 h (VOSE)

FEM CAMÍ
FOTOGRÀFIC

Si t’agrada caminar i el món de
la fotografia, apunta’t al cicle
de caminades fotogràfiques
per a la gent gran arreu del
territori del Prat de Llobregat.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dilluns 20, a les 10 h

Cal inscripció prèvia

L’exposició que mostra la creació d’un vídeo
anuncifake de bones pràctiques on s’inclou
de manera positiva al col·lectiu LGTBIQ.
Projecte finalista en la convocatòria /
UNZIP 19 dins la modalitat Art i Educació.
Organitza: Assoc. Amics de l’Art

La Saleta. Centre Cultural El Remolar
Del 15 de gener al 7 de febrer

ENCARA POTS VISITAR

TERCER GÈNERE, REALITATS NO SUBROGADES
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 8 de febrer

LA MEVA BIBLIO EN FA 50!

Biblioteca Antonio Martín. Fins al 18 de gener

AQUÍ HI HA TELA!

Cèntric Espai Cultural. Fins al 10 de gener

CUIRASSES, a càrrec d’Aurora Periane

Centre Cultural El Remolar. Fins al 7 de gener

PROGRAMACIÓ DEL
CINEMA CAPRI

Projecció de: LA GALLINA

TURULECA, 1917, JO JO
RABBIT, LAS AVENTURAS DEL
DR. DOOLITLE i UN AMIGO
EXTRAORDINARIO

Per confirmar dates i horaris
truqueu al 93 379 59 43 o visiteu el
web www.cinecaprielprat.com

LES TARDES A LA PALMIRA

Trobades setmanals al Centre Cívic Palmira
Domènech per a majors de 60 anys, per
intercanviar coneixements, aprendre i gaudir d’una
bona estona en comunitat.
Costura. Tots els dimecres, a les 11 h
Llegim per a tu. Tots els dimecres, a les 17 h
Entrena la ment. Tots els dijous, a les 11 h i

dimarts, a les 17 h

Jocs de taula. Tots els divendres, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

TROBADA DE
BIJUTERIA

T’agrada la bijuteria i vols
trobar més gent amb aquesta
afició? Vine a l’Espai DIY del
Ribera! Una vegada al mes,
podràs compartir treballs
manuals i passar una bona
estona.

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Divendres 10, a les 17 h

TE-RTULIA

Vine a fer la sobretaula al Centre
C ívic Jardins de la Pau! Un espai
obert per parlar dels vostres
interessos i inquietuds relacionats
amb la cultura i l’actualitat.
Compartirem experiències,
anècdotes i molt més.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 16 i 30, a les 17 h

LECTURA

TALLERS

L’HORA DEL CONTE

I NFANTIL

nostra biblioteca!

Activitat recomanada per
a infants de 3 a 7 anys
La Biblio està d’aniversari i
ens proposa dos contes per
conèixer una mica millor la

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 11, Coneix la biblioteca amb Anna
García

Dissabte 18, Històries de la biblioteca amb

Cal inscripció prèvia

L’HORA DELS NADONS

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 7, a les 17.30 h i dissabte 11,
a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia

TEATRE I MÚSICA

de Cia Addaura
Per infants a partir
de 3 anys
Espectacle de teatre
visual amb màgia, dansa,
titelles, ombres, llum negra i circ, inspirat en
l’obra d’Alexander Calder. Una explosió creativa
en moviment. Organització: La Xarxa

Centre Cívic Palmira Domènech
Dijous, a les 17 h
Dijous 9, Fes-te el teu titella de drap
Dijous 16, L’hora del conte amb la gent
Dijous 23, Conta contes
Dijous 30, Jocs de taula en anglès

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 15, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

4 Ojos, per Playabit

Edat recomanada:
consulteu cada
activitat
Un espai de trobada
perquè passeu una
bona estona amb els més petits de la
casa. Podreu compartir experiències, fer
treballs manuals, debatre temes que ens
interessen, jugar...

gran

Per a infants
de 3 a 7 anys
Taller familiar
amb Montse
Dulcet.
Un bosc
imaginari on els animalets que hi
habiten ens explicaran històries
fantàstiques per imaginar i
construir endevinalles, rodolins,
cançons i contes.

LINKATARDES

TARDA EN FAMÍLIA A LA
PALMIRA

Activitat familiar per a infants de 0 fins a
3 anys
Ballmanetes amb Montse Dulcet

El Modern. Diumenge 19, a les 12 h
Entrada: 6 €

Per infants de 9 a 12 anys
Desencriptem missatges secrets
Resoldrem
un enigma
desencriptant
missatges
amb l’ajuda de
les tècniques
utilitzades al llarg de la història
combinades amb les eines que ens
proporciona la tecnologia d’avui en dia.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 11, a les 10.30 h

Anna García
Dissabte 25, En clau de sol amb Santi Rovira

MOBILUS

QUINES BÈSTIES

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Les LinkaTardes ens apropen a les
millors activitats digitals per gaudir
en família. En aquesta trobada
descobrirem un videjoc experimental
i col·laboratiu. Amb unes ulleres
especials els participants
interactuaran i es comunicaran
entre ells, buscant solucionar puzles
que estan dividits en dos colors, on
cada jugador mitjançant les ulleres
només pot apreciar un.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 18, a les 17 h

ACTIVITATS DE LLEURE
DE GENER

DIMECRES 15

DISSABTE 18

Mitjançant escenes increïblement detallades
del cosmos i exquisides representacions
basades en dades reals d’alguns dels
fenòmens astronòmics més espectaculars,
Univers fosc ens revela, d’una manera
rigorosa però amena, com ha progressat el
nostre coneixement sobre l’univers al llarg
dels anys.
Informació i inscripcions: Punt
d’Informació per la Gent Gran. Cases
d’en Puig. Places limitades. Preu: 15 €

Cançons de Cuba i boleros
Al teatre Modern, a les 18.30 h
Informació i recollida d’entrades:
Punt d’Informació per la Gent
Gran a partir del 16 de desembre a
Cases d’en Puig. Places limitades
Preu: gratuït

VISITA GUIADA: COSMOCAIXA
“PLANETARI: UNIVERS FOSC”

CONCERT:
BOLEREANDO

DIMARTS 21

CICLE DE PASSEJADES DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
EL PRAT

Continuem amb el cicle de passejades de
la Diputació de Barcelona del curs 20192020. En aquesta ocasió, rebrem la visita
dels caminaires de la resta de poblacions
al Prat de Llobregat.
Informació i inscripcions: Punt
d’Informació per la Gent Gran. Cases
d’en Puig. Places limitades. Preu: 5 €

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

Dissabte d’auguris tecnològics personalitzats a la Palmira.

I si els projectes artístics
fossin aus que arriben al Prat?
Aquesta pregunta va ser el tret de sortida del ConvoFest, presentació de la
Convocatòria/Unzip 2019, realitzada del 28 de novembre al 12 de desembre

EL PRAT
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Més de 300 persones han visitat ja la
present edició del ConvoFest i participat
en activitats i exposicions que es fan en
el marc de la Convocatòria/Unzip i que
es podran visitar fins al febrer de 2020.
Entitats, comunitats i ciutadania en general han acompanyat la realització dels
projectes, col·laborat en les propostes i
articulat el ConvoFest amb el territori.

història col·lectiva de la transformació
del delta del Llobregat, amb el col·lectiu
Ruta de Autor al Centre Cívic Jardins de
la Pau, amb una ruta per dominguear
pels espais naturals del municipi i la
ZAL (zona logística) del port. El projecte ha inclòs entrevistes a gent gran i la
col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica
i de l’Arxiu Municipal, entre d’altres.

Inici del vol

Auguris

Del 28 al 31 de novembre van començar
a volar sobre els projectes amb Mi casa
es tu casa, proposta del Centre Cívic
Sant Jordi – Ribera Baixa i el col·lectiu
Pigmentamos, que ha transformat
l’equipament en la casa de totes amb
les seves comunitats (Tardes Joves, Puntaires, comunitat musulmana, veïns i
veïnes del barri). El projecte continuarà
a més enllà d’aquesta acció puntual.

Al Centre Cívic Palmira Domènech es va
celebrar un dissabte d’auguris tecnològics personalitzats, projectes d’activisme
i vermut per a la presentació d’Auspicis,
del col·lectiu Estampa. El projecte s’ha
relacionat amb el jardí digital i els joves
del Centre Cívic Jardins de la Pau, a fi de
motivar la generació d’un projecte tecnològic intergeneracional.
Al Lloro

Sobrevolant el delta

Amb aquest programa es va dir “fins
aviat” al conjunt d’ocells que enguany han aterrat al Prat i ja es prepara
l’arribada de noves espècies amb la Convocatòria/Unzip 2020

Al desembre, el projecte d’art i educació,
organitzat per l’Escola d’Arts del Prat,

Més informació a partir del febrer a unzip.elprat.cat

Bandera verde va submergir-nos en la

convidava a un acte performatiu (amb
la col·laboració de joves del Prat i el
SISA, Servei d’Informació sobre Sexualitat i Afectivitat) del projecte Safe Dams,
please, amb Marta Mouns, presentant
al Lloro la campanya de comunicació a
Instagram sobre el preservatiu femení.
Fent niu
Al Centre d’Art Torre Muntadas va niar
un espai de diversitat de gènere, afectiva i sexual, entre dolços i accions performatives, amb la proposta Tercer gènere,
realitats no subrogades, de Laia Ruz, Julia Cáceres i José Luis Parralo.
Nous ocells

❧
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Les activitats extraescolars poden ajudar a desenvolupar potencialitats dels infants (creativitat, expressivitat...) i valors (igualtat, treball en equip...).

Orientacions per triar la millor
extraescolar per a infants i joves
Les famílies que reben ajuts municipals per a activitats extraescolars també poden
ser assessorades sobre quina és la millor per als seus fills i filles en cada cas concret

El Prat compta amb una iniciativa pionera, consistent a assessorar i acompanyar les famílies perquè triïn l’activitat
extraescolar que més s’adiu als seus
fills i filles, tenint en compte factors psicosocials de cada nen o nena, els seus
interessos i preferències, les habilitats
que li convé desenvolupar, els horaris i
necessitats de conciliació de la família,
o les seves condicions socioeconòmiques. Aquest servei s’ofereix a les famílies que han rebut ajuts municipals
per a activitats extraescolars. La comissió social dels centres educatius, on
s’aborden qüestions referents a les ne-

El doble d’ajuts
L’Ajuntament del Prat ha doblat
el nombre d’ajuts durant els
darrers quatre cursos. En la
darrera convocatòria conjunta
per a activitats d’estiu (2019)
i extraescolars (2019-2020),
s’han concedit 1.400 ajuts
per un valor total de 223.490
euros. Fins a 838 (el 59,86 %)
corresponen a infants derivats
d’aquest servei d’assesorament.

cessitats socioeducatives dels infants,
actua com a espai d’interlocució entre els diferents agents educatius que
hi intervenen. La comissió l’integren
els Equips d’Atenció Psicopedagògica
de la Generalitat, personal municipal
(d’Acció Social i d’Educació) i personal
dels centres educatius (equip directiu
i/o tècnics/ques d’integració social,
entre d’altres). Un equip municipal
d’Educació presta el servei a les famílies, tot coordinant-se amb la comissió
social dels centres, les entitats que fan
les activitats extraescolars i les mateixes famílies i alumnes

❧

Arts visuals com a eina
educativa a quatre escoles
Als centres Pepa Colomer, Ramon Llull, Jaume Balmes i Can Rigol, en el marc del
programa municipal IntersECCions i conjuntament amb l’Escola d’Arts del Prat

Quatre centres escolars
del Prat han dissenyat
projectes
educatius
a través de les arts visuals, com a metodologia o estratègia per treballar altres matèries,
de manera transversal
i comunitària. Aquest
projecte s’inscriu en
el programa municipal
IntersECCions
d’educació, cultura i comunitat, i hi col·labora
l’Escola d’Arts del Prat.
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Institut Escola
Pepa Colomer
En
aquest
centre
l’alumnat reflexionarà
sobre com la industrialització ha pervertit les
maneres de treballar
i ha afectat el clima i
la relació de dominació entre els humans
i la natura. Partint de
Activitat artística col·lectiva a l’escola Jaume Balmes.
conceptes i pràctiques
com el Land Art, els infants estudiaran estils
de vida i maneres de pensar i actuar acdes de i amb el cos mitjançant dinàmituals que provoquen problemes d’abast
ques dirigides a les mestres i educadomundial que amenacen la supervivènres vinculades al projecte.
cia del planeta. Aquest projecte compta
Escola Can Rigol
amb la col·laboració dels Horts Lúdics
municipals.
El tema transversal de l’Escola Can Rigol
d’aquest curs gira al voltant del foc i el
Escola Ramon Llull
feminisme. Per tant, el projecte d’Arts
El projecte d’aquesta escola gira al volVisuals també explorarà aquestes línies
tant del cos humà, la performativitat i el
de treball, reforçant la proposta de cenmoviment, en relació amb l’arquitectura
tre a través de la formació de l’alumnat
de l’escola. En el procés de disseny de la
en art contemporani. Els nois i les noies
proposta participa una educadora de
faran visites guiades al Centre d’Art Torre
l’Escola d’Arts en Viu, per tal de treballar
Muntades. L’objectiu del projecte és que

gener

descobreixein l’art com una eina transformadora i crítica.
Escola Jaume Balmes
Aquest centre desenvoluparà un projecte en el qual també col·laborarà el PASC
(Pla d’Actuació del Barri de Sant Cosme).
El projecte pren com a punt de partida
la reflexió sobre com la comunicació
digital condiciona les nostres relacions
i proposa redescobrir altres formes, passades, presents i futures, d’expressar-nos
entre nosaltres, pensant i imaginant
col·lectivament formes alternatives

❧
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Subvenciones para entidades:
adiós al papel, todo digital
A partir de ahora, las asociaciones deben obtener el Certificado Digital para presentar
documentos ante la Administración. El Ayuntamiento ofrece formaciones al respecto

El Servicio de Formación y
Asesoramiento a Entidades
del Ayuntamiento de El Prat
ofrece cada trimestre cursos
para dotar a las asociaciones
de herramientas para mejorar
su gestión interna y solucionar dudas y problemas.
Justificar
subvenciones

EL PRAT
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Próximamente se realizará
una formación sobre justificación de subvenciones (las
entidades tienen hasta el 31
de enero de 2020 para justificar las subvenciones del año
anterior).
Otener el
Certificado Digital
En el 2020 cambiará el tipo de
relación entre entidades y administraciones públicas: ya no
se podrá utilizar el papel, se harán todas las gestiones por vía
telemática. Así, las entidades
Una de las formaciones para entidades que se realizan en las Cases d’en Puig.
deberán obtener el Certificado
Digital para la presentación de
documentos. Por ello, el Ayuntamiento también ofrecerá en
jorar la redacción de proyectos para las
enero una formación sobre cómo adquiGestión de conflictos
En colaboración con el departamento
nuevas convocatorias, que tendrá lugar
rir el Certificado Digital. Las asociaciones
municipal de Convivencia y Civismo, el
en febrero.
podrán escoger entre 10 días diferentes
Servicio de Mediación realizará un taller
para hacer esta formación.
Perspectiva de género
sobre la gestión de conflictos en el inteRedactar proyectos
rior de las entidades.
Otro tema clave es la inclusión de la
perspectiva de género en las entidaLa nueva convocatoria de subvencioVoluntariado
des, tanto en su funcionamiento internes para entidades es una muy buena
También se ofrecerá un curso de iniciano como en las actividades y proyecoportunidad para revisar los proyectos
ción al voluntariado. Durará tres días y
tos que llevan a cabo. Una formación
propios de cada entidad y, al mismo
contará con certificado oficial
resolverá las dudas que puedan tener
tiempo, planificar los objetivos con los
las asociaciones a la hora de incluir esta
que encarar el nuevo curso. El AyuntaMás información elprat.cat/entitats
perspectiva en su día a día.
miento ofrece un taller sobre cómo me-

❧

La Beca Jaume Codina
2019, sobre població i
habitatge
[ El projecte “Població i habitatge al
Prat de Llobregat, 1916-1976”, de
Joan Ignasi Salcedo, ha guanyat la
Beca Jaume Codina Vilà de recerca
d’història local de l’Ajuntament del
Prat. Enguany s’han presentat sis
projectes a la Beca, dotada amb
3.000 € i adreçada a treballs que
promoguin la investigació històrica
sobre aspectes inèdits en el camp
de les ciències socials i humanes
relacionades amb el Prat.]
88 beques per a estudis
superiors

Activitat “De l’hort al plat”, sobre hàbits saludables i de consum sostenible a l’hora de preparar
el menjar.

Alumnes, docents i famílies
es formen en salut i consum
Sessions gratuïtes per a totes les edats durant el curs

Els serveis de Salut Pública i Consum de
l’Ajuntament del Prat ofereixen als centres educatius, entitats i col·lectius de la
ciutat formació gratuïta en l’adquisició
d’hàbits saludables.
En l’àmbit educatiu, el catàleg El Prat
Educa 2019-2020 ofereix moltes formacions en aquests àmbits, amb gran
demanda. De fet, el curs passat, alumnes, docents i famílies van rebre més
d’11.000 formacions sobre temes tan
diversos com la tinença responsable
d’animals; consum, cuina i alimentació
saludable; vacunació escolar; prevenció de la càries; valoració de menús escolars; primers auxilis; cardioprotecció;
emocions, afectivitat, relacions i sexualitats; prevenció de les conductes addictives, etc.

Adolescència i salut
Durant l’etapa adolescent, quan els nois
i les noies fan l’ESO, la formació en hàbits saludables s’estructura en quadre
mòduls aplicables segons el curs per
assegurar un intinerari complet en què
es tractin totes les temàtiques. Qüestions com l’autoestima, les sexualitats i
l’afectivitat, o la prevenció de les addiccions, són centrals en aquesta etapa de
la vida. Al Prat, fa molts anys que es treballen i pràcticament tot l’alumnat de la
ciutat rep aquestes formacions.
Les AMPA i AFA poden sol·licitar participar en sessions adaptades a les edats
dels seus fills i filles

❧

Més informació a elprat.cat/salut
i salut@elprat.cat

[ L’Ajuntament del Prat ha concedit
88 beques a joves estudiants de la
ciutat que cursen estudis superiors
durant aquest curs, amb una
despesa de 20.000 €. El nombre més
important de beques es destinaran
a despeses d’estudis universitaris i
cicles formatius de grau superior, el
60 % i 36 %, respectivament.]
L’Ateneu Cooperatiu del
Baix Llobregat fa 4 anys
[ L’Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat inicia el quart any de vida
per impulsar el cooperativisme i
l’economia solidària. Actualment hi
ha 14 ateneus per tot Catalunya; la
majoria d’ells, fruit de col·laboracions
público-privades. La missió dels
ateneus és ser antena i altaveu
de l’economia social, identificant
oportunitats i oferint serveis per a
l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva,
la cooperació i la transformació
social. L’ Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat el formen un gran entramat
d’entitats públiques i privades.
L’impuls fonamental el duen ara 18
empreses i 8 ajuntaments (entre
ells, el del Prat). Més informació a
ateneucoopbll.cat/.]
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Sabeu què és la Renda
Garantida de Ciutadania?
El 70 % de la població adulta de Catalunya no ho sap
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El 70 % de la població adulta de Catalunya no sap què és la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC). Es tracta d’una aportació de la Generalitat que assegura els
ingressos mínims a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat, alhora que en desenvolupa l’empoderament
i promoció cap al món laboral.
La RGC no és una renda bàsica per a
tothom, sinó que beneficia les persones
que no arriben al 100 % de l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC), és a dir, aquelles que ingressen
menys de 664 euros al mes i no tenen
patrimoni.
El 15 de setembre passat es va aprovar un canvi d’import de la RGC: d’una
banda, s’ha incrementat la quantia de la
prestació, que ha passat del 91 al 97 %

de l’IRSC, i, d’altra banda, s’ha apujat el
llindar d’ingressos que no es pot superar per rebre la prestació.
Al Prat, “Jo puc!”
La RGC busca la inserció laboral de les
persones receptores. Amb aquest objectiu, i amb el suport de la Generalitat,
l’Ajuntament del Prat disposa d’un servei
per a persones amb RGC, el “Jo Puc!”, que
té la finalitat d’acompanyar-les i orientarles en el procés de recerca de feina. Les
persones que cobren la prestació poden
accedir al “Jo puc!” a través de la Unitat
de Primera Atenció de Serveis Socials
(UPASS), al carrer Ignasi Iglesias, 9

❧

Tota la informació de la RGC, al número gratuït
900 400 012

Oficina de la UPASS, al carrer d’Ignasi Iglesias.

Acompanyant
joves cap
a l’etapa
adulta
L’Ajuntament del Prat disposa d’un
servei, anomenat Passarel·la, per acompanyar adolescents i joves d’entre 16 i
23 anys en la transició cap a la primera
adultesa.
La finalitat de Passarel·la és potenciar
les habilitats socials i personals de cada
jove, motivar-lo per tornar a estudiar o
acompanyar-lo en l’inici de la vida laboral. També promou la participació dels
joves a la comunitat.
Un equip de dos educadores socials
acompanya cada any a 40 joves de la
ciutat, tant de forma individual (adap-

El servei està pensat per a joves d’entre 16 i 23 anys.

tant-se a les necessitats de cada adolescent o jove) com grupal. El treball en
grup descobreix diferents punts de vista
sobre una mateixa realitat i permet als
nois i noies trobar al·licients i motivacions diferents, tot facilitant que puguin

esdevenir persones adultes autònomes
i actives.
El Passarel·la està gestionat per
l’Associació SAÓ Prat i s’hi pot accedir
des de la Unitat de Primera Atenció de
Serveis Socials (c. Ignasi Iglesias, 9)

❧

Mesa redonda Joves, relacions afectives i violències, celebrada recientemente en el Centro Cívico Palmira Domènech.
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Diez años informando y
atendiendo a las mujeres
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El SIAD llega a su primera década de existencia, convertido en un punto de referencia
para las mujeres de El Prat, potenciando su autonomía y luchando por la igualdad

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Ayuntamiento de El Prat,
ubicado en las Cases d’en Puig, ha cumplido 10 años. No obstante, las políticas
municipales para prevenir y actuar frente a las violencias machistas se remontan a varios años antes del 2009.
En el 2002 se creó el Circuito contra la
Violencia Machista de El Prat, integrado
por diferentes áreas y servicios tanto del
Ayuntamiento como de otras instituciones públicas y organizaciones.
La apertura del SIAD sirvió para mejorar la coordinación y reforzar la atención
a mujeres víctimas de violencia machista, así como para extender el servicio a

mujeres que necesitan apoyo por otras
causas y al colectivo LGTBI.
Cinco profesionales
Actualmente, el servicio cuenta con cin-

co profesionales: la coordinadora, tres
psicólogas (una especializada en violencia machista, una general y una psicóloga infantil) y una abogada con especialización en violencia machista.
500 mujeres al año

Plan integral
El Prat se ha dotado recientemente
de un Plan Integral contra las
Violencias Machistas (2019-2023),
que pretende reforzar la implicación
de la comunidad en la prevención
y detección de esta lacra social.

El SIAD atiende actualmente a unas 500
mujeres al año. El número de usuarias se
ha mantenido estable desde la apertura
del servicio, pero ahora realiza un 60 %
más de atenciones que hace una década, gracias a la mejora del servicio

❧

El SIAD se halla en las Cases d’en Puig,
pl. Agricultura, 4. Tel. 933 790 050
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Guia de serveis i activitats
per a infants de 0 a 3 anys
Es farà arribar properament a les famílies

El departament municipal d’Educació
ha elaborat una guia amb tots els serveis
i activitats existents a la ciutat per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. La
publicació es farà arribar properament
als domicilis de totes les famílies del Prat
que tinguin infants d’aquestes edats.
Àmbits molt diversos

EL PRAT
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La guia recull diferents serveis i activitats relacionats amb àmbits ben diversos (educatiu, social, de salut, esportiu) i
oferts per professionals de sectors relacionats amb la primera infància (escoles
bressol, serveis d’atenció a les famílies,
CDIAP, llevadores, pediatres...).
La guia inclou una referència a les activitats de formació per a famílies i s’hi
esmenten les propostes d’àmbit cultu-

ral que s’ofereixen a la ciutat, vinculades
a la música, la literatura o l’art (Música
en Família, l’Hora dels Nadons, etc.).
Dins l’àmbit esportiu s’hi destaquen
les activitats de les quals poden gaudir
els infants acompanyats de les seves famílies, com ara la natació. Properament
trobareu la guia a elprat.cat/educació.
Espai de joc a
La Granota
El curs passat es van obrir diferents serveis per a famílies amb infants de 0 a 3
anys a les escoles bressol municipals El
Cabusset i La Blaveta. Atesa la seva gran
acceptació, aquest curs s’ofereix també
un espai de joc a l’escola bressol municipal La Granota, els dimarts i els dijous
de 17 a 19 h

❧

Activitats per a famílies en una de les escoles
bressol municipals del Prat.

El Prat, pioner
en mediació
Al gener, teatre-fòrum
sobre resolució de
conflictes per a joves
El 21 de gener serà el Dia Internacional
de la Mediació, la millor manera per resoldre els conflictes de la vida quotidiana.
Els serveis de Mediació Municipal Ciutadana i Comunitària del Prat, pioners a
l’Estat, fa més de 20 anys que contribueixen a facilitar la convivència al nostre
municipi.
El Servei de Mediació pot intervenir en
qualsevol situació de malentès i desavinença. És confidencial, gratuït i voluntari.
El Programa de Mediació Reparadora
permet que persones sancionades per
una infracció lleu de l’Ordenança de Ci-

El Prat té una llarga experiència en processos de mediació entre persones.

visme i Convivència puguin substituir la
multa per treballs en benefici de la comunitat. El servei també organitza formacions sobre els valors i la cultura de

la mediació. Per exemple, el 22 de gener
es farà al Centre Cívic Palmira Domènech
un teatre-fòrum sobre la resolució positiva de conflictes, destinat a joves

❧

Una pèrgola ombreja els
jardins del Cementiri Vell
És un dels projectes dels Pressupostos Participatius

L’Ajuntament del Prat va enllestir a finals de novembre la construcció d’una
gran pèrgola o umbracle als jardins del
Cementiri Vell. El diumenge 1 de desembre, en ser primer diumenge de mes, la
plaça va acollir el Mercat d’Intercanvi i
Segona Mà, que durant dos mesos no
s’hi havia celebrat, justament per permetre la construcció de la pèrgola.

creació d’ombra als espais públics de
la ciutat (places i carrers) va en la línia
de l’estratègia municipal de proporcionar espais d’ombra a la ciutadania, en
previsió d’una pujada progressiva de
les temperatures. També es preveu que
molts d’aquests espais d’ombra vagin
acompanyats de punts d’aigua potable
(fonts).

Petició ciutadana
als Pressupostos
Participatius

Relació amb el Centre
Cívic Palmira Domènech

Aquesta estructura, de grans dimensions però lleugera, està pensada per
projectar una gran taca d’ombra sobre el paviment de la plaça, i respon
a un dels projectes més votats en els
darrers Pressupostos Participatius. La

La pèrgola, d’altra banda, reforçarà el
paper dels jardins del Cementiri Vell
com a espai adjacent al Centre Cívic
Palmira Domènech. Diverses activitats
públiques organitzades per aquest
equipament municipal podran tenir lloc
sota la pèrgola

❧

L’1 de desembre es va celebrar sota la pèrgona
el Mercat d’Intercanvi i Segona Mà.
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Mijoler tracta
el futur de
l’aeroport
amb Aena
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, s’ha reunit amb el director general d’Aena,
Maurici Lucena, per intercanviar impressions sobre el futur de l’aeroport
i com garantir-ne la convivència amb
l’entorn.
“La quarta pista està absolutament
descartada; la quarta pista de l’aeroport
del Prat ha de ser el de Girona”, ha assegurat l’alcalde pratenc després de
la reunió. Mijoler ha explicat que això
és clau per garantir que l’aeroport segueixi contribuint de manera sostenible al desenvolupament econòmic i so-

EL PRAT

Mijoler i Lucena es van reunir el 29 de novembre a l’ajuntament.Vídeo a elprat.tv.

cial del Prat en una època d’emergència
climàtica. L’alcalde també ha insistit a
adaptar l’operativa de vols per minimitzar l’impacte acústic i ambiental.

Durant la reunió s’ha reiterat el compromís de desafectar el barri de les Palmeres, tal com ja va aprovar el Ple Municipal a principis d’any

❧
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¿Buscas trabajo? Acude al
Servicio Local de Orientación
Este servicio, ubicado en el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento, informa
y asesora tanto a quienes están en paro como a quienes quieren cambiar de empleo

EL PRAT
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El Servicio Local de Orientación Laboral de El Prat, ubicado en el Centro de Promoción
Económica del Ayuntamiento,
ofrece información, orientación, herramientas y recursos
para la búsqueda de trabajo,
tanto para quienes están en
paro como para quienes trabajan pero desean mejorar su
empleo.
El servicio se adapta a las circunstancias profesionales y
personales de cada usuario/a, a
fin de ser lo más eficaz posible.
Ofrece diversos programas:
[ Ubicat. Programa subvencionado por el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) que se
dirige a las personas en paro
de larga duración o bien en
situación de precariedad laboral. Conjuntamente con la
persona, el técnico o la técnica
orientadora diseña un itinerario personalizado con actividades individuales y colectivas
para favorecer la incorporación al mercado de trabajo.

El Servicio se ofrece en el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento, c. Moreres, 48. Tel. 934 786 878.

[ A la feina amb tu. Promovido por el Consell Comarcal del Baix Llobregat con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, con la participación
del Ayuntamiento de El Prat, se dirige a
personas desempleadas, especialmente a aquellas en riesgo de exclusión
social. Ofrece itinerarios de orientación
laboral y talleres de búsqueda activa de
empleo.
[ Espais de recerca de feina. Subvencionado por el SOC, promueve la

búsqueda activa de trabajo a través de
Internet, con el apoyo de dos técnicos/
as especializados/as. Se dirige a aquellas
personas que tienen claro su objetivo
laboral pero carecen de conocimientos
básicos de informática. El programa forma a la persona hasta que pueda realizar la búsqueda de trabajo de manera
fluida y autónoma.
Búsqueda activa
El objetivo del Servicio Local de Orienta-

ción es acompañar a las personas a través de estos programas a fin de mejorar
su empleabilidad y su autonomía para
poder buscar trabajo con las mejores
perspectivas de éxito.
Además, las personas usuarias del Servicio que han asistido a los itinerarios de
orientación laboral y que se encuentran
en búsqueda activa de empleo pueden
optar a participar en los Programas de
Formación y Trabajo promovidos de
acuerdo con su perfil profesional

❧

Premiades les millors
iniciatives d’emprenedoria
El lliurament dels Premis El Prat Emprèn es va fer durant la 13a edició de
la Jornada de l’Emprenedoria Local, celebrada a l’auditori del Cèntric

El Cèntric va acollir, el 28 de novembre, la 13a edició de la Jornada de
l’Emprenedoria Local, que va incloure
el lliurament dels Premis El Prat Emprèn.
Aquests reconeixements fan visible la
feina que tant el Centre de Promoció
Econòmica com els i les emprenedores
locals desenvolupen al llarg de l’any
convertint una idea de negoci en una
realitat empresarial.
Alumnes de Transició
i Treball
Durant la jornada van ser premiats els
millors plans d’empresa elaborats per
l’alumnat del programa de Transició i Treball en l’especialitat d’Auxiliar de cuina i
serveis de restauració i d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Es va felicitar l’Institut Illa dels Banyols pel
seu compromís amb moltes de les accions del Centre de Promoció Econòmica.

EL PRAT
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Alumnes del programa de Transició i Treball premiats pels millors plans d’empresa.

Premis El Prat Emprèn
Els Premis El Prat Emprèn, amb una do
tació de 3.000 € per a cada premiat, van
recaure en les següents iniciatives:
[ Millor idea/projecte empresarial:
Can 19, residència d’estudiants. (Mencions especials: Lean&Place - Gorila’s
Food, Almaran 1935 i Gingerrogers).
[ Millor idea/projecte en l’àmbit del
comerç i/o turisme: Campmany Bodega, celler degustació. (Mencions especials: Palets de Lujo, Mercat Variat Bio
Granel i Atleet).
[ Millor idea/projecte d’economia social: V-Tools, solucions pedagògiques
per prevenir i detectar l’assetjament
escolar i la desigualtat de gènere en infants i adolescents. (Menció especial:
Heres Social)

❧

Emprenedors i emprenedores amb premi o menció especial El Prat Emprèn. Vídeo a elprat.tv.
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l Nadal al Prat és una obra col·lectiva,
i el Pessebre Vivent de la ciutat és un
bon exemple d’això. Dos centenars
de persones voluntàries col·laboren
en aquesta iniciativa, que l’any
vinent farà dues dècades que cada
desembre converteix el parc Nou en
Betlem durant un cap de setmana. En
aquesta darrera edició, unes 15.000
persones s’hi van apropar (vídeo
a elprat.tv) per admirar aquesta
creació que fa possible l’esforç
de tanta gent, vehiculat a través
de l’entitat Amics de Sant Cosme.
Una de les seves responsables és
la Carmen Mataró, la Mamen.

EL PRAT

34

gener

20

Carmen Mataró,
membre de l’entitat Amics
de Sant Cosme i impulsora
del Pessebre Vivent del Prat

“El Pessebre
Vivent és una
eina per a la
comunitat
i s’ha
d’enriquir
amb les
persones
que la
conformen”

L’any vinent fareu vint anys de trajectòria.
Com vau començar?
Va ser el 2000. El pessebre el va impulsar un
grup de persones, també amb la comunitat marista, dins de l’església de Sant Cosme. Al tercer
any es van demanar una mica d’ajuda. I com a
entitat, com a Amics de Sant Cosme, vam començar el Pessebre Vivent del Prat.

Enguany heu aprofitat també les noves
tecnologies.
Les fem servir per fer difusió. Tenim algunes coses a Facebook. I en comptes de fer el concurs
fotogràfic de forma tradicional, enguany l’hem
fet també per Instagram. Volem anar més enllà
per aprofitar les xarxes. Per això necessitem gent
jove, que vingui i que ens ensenyi!

El #NadalAlPrat, enguany, destaca iniciatives que, com la vostra, ajuden a fer unes
festes més locals.
El Pessebre Vivent del Prat sempre ha estat local;
sempre hem comptat amb totes les entitats del
Prat. Tothom ha tingut la possibilitat de participar-hi. Ens agrada que vinguin entitats de fora
també, però sobretot ens agrada treballar amb
el veïnat; amb qui està al nostre costat. Pensem
que el pessebre vivent és una eina per a la comunitat. I s’ha d’enriquir amb les persones que
la conformen.

Quines altres novetats hi ha hagut aquest
2019?
Una que ens ha fet treballar molt ha estat la
muralla romana. El pessebre s’ha renovat i hem
perdut les tanques. Per substituir-la, hem fet una
muralla. Una altra novetat ha estat el teatre.
Ens fa il·lusió que puguin participar al pessebre
grups teatrals. Hem treballat les escenes itinerants. I enguany hem tingut nous personatges. Si
a algú li agrada el teatre i l’any vinent vol participar, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

Quines entitats hi participen?
De tot tipus! Hi ha unes 20 entitats que participen cada any. N’hi ha de culturals, de pageses...
la Cooperativa Agrícola del Prat, per exemple.
També participen els criadors de capó i pollastre
Pota Blava... i ramaders, que ens deixen béns!
Així que no només feu el pessebre; feu
comunitat.
El pessebre et dona la possibilitat de treballar
amb altres entitats, amb persones amb qui normalment no coincidim, i això és molt interessant.
El pessebre ens ha donat l’oportunitat de trobarnos i conèixer-nos. Hi ha joves que ensenyen noves tecnologies a les persones grans. De la mateixa manera que una persona gran pot ensenyar
el jovent a fer, per exemple, un banc. Aquest any
hi ha dues persones que han aprés a treballar la
fusta. Al pessebre comparteixes i fas amics. Molts
cops no tens ocasions de trobar-te amb el teu
propi veïnat: aquí tens aquesta possibilitat.
A més, pot ser un bon espai de formació i
d’intercanvi de coneixements?
Si, per exemple, pensem en què ens pot ensenyar
la gent gran. Aquella gent que, fa molts anys, als
seus pobles, va aprendre treballs artesans. Després també hi ha joves a l’escola, als instituts, que
estan aprenent nous coneixements, com la comunicació audiovisual. Doncs també poden venir
a ajudar-nos, poden fer pràctiques al pessebre. Es
tracta de què saps fer, i què vols aprendre a fer,
i que ho puguis practicar al pessebre. D’aquesta
forma nodriràs el pessebre i aprendràs tu.

Al Prat promovem també un Nadal més
responsable i més sostenible. D’això, vosaltres en sabeu, oi?
Des que vam començar amb el Pessebre Vivent
sempre pensàvem que no ens podem desfer de
tot el decorat que es fa en un any. Ens ha de
servir per fer més gran el pessebre. Hi ha decorats que porten 18 anys amb nosaltres. Intentem
sempre aprofitar els decorats, perquè és una
creació de les persones que han participat en
els diversos anys. Si ho has fet servir un any, ho
pots fer servir l’any vinent. Treballem el cartró,
la fusta... i rebem donacions de materials que
ja no es fan servir i que nosaltres reaprofitem.
No hem de llençar aquelles coses que podem
necessitar. Cal cuidar-les. Això és respectar la
gent, també.
Si algú vol participar al pessebre, com s’hi
pot apropar?
Es pot posar en contacte amb nosaltres, amb
l’entitat Amics de Sant Cosme, o demanar a
l’Ajuntament informació. Allà ens l’adreçaran.
Hi ha persones que arriben dient que tenen una
idea i la volen desenvolupar. Doncs perfecte.
També hi ha gent que demana com pot ajudar.
També és benvinguda. Volem que el màxim nombre de persones pugui participar en el pessebre.
Si alguna persona se t’apropa, és que té alguna
cosa a dir. Doncs ho pot dir aquí.
Moltes gràcies, bon Nadal i per molts
anys!

❧

[ Bertran Cazorla ]

NOTA: Podeu veure un vídeo

amb la versió completa de
l’entrevista a l’apartat “El Prat a
fons / L’ entrevista” d’elprat.tv

EL PRAT

Molts cops no tenim
ocasions de trobarnos amb el propi
veïnat: aquí ens
trobem i fem amics.

Reutilitzem material
i no llencem els
decorats que podem
aprofitar altres anys:
és respectar la gent
que els ha creat.

Tothom hi és
benvingut. Si algú
s’apropa al pessebre,
és que té alguna cosa
a dir, i aquí ho pot dir.
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Entrenament en
funció del gènere
L’Ajuntament del
Prat ha posat en
marxa un programa, impulsat per la
Diputació i realitzat per l’associació
Let’s
Wo+Men,
perquè els entrenadors i les entrenadores disposin
de les eines necessàries per educar integralment,
en les necessitats
emocionals
de
cada sexe. El projecte s’està implementant aquesta
temporada al Club
Bàsquet Prat.
Noies

EL PRAT
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Amb aquest programa, l’entrenador/a pot desenvolupar estratègies de motivació específiques
per a les nenes, aprofundir en les
seves característiques emocionals
i arribar-hi més i millor en disposar
de més coneixements i empatia.
Nois
Amb els nois, els permetrà arribar a
connectar emocionalment amb els
jugadors que solen tenir més dificultats per acceptar les derrotes,
que viuen el joc amb més pressió
per la seva pròpia competitivitat i
tenen dificultat per expressar-se
emocionalment.
Entrenadors/es
Els entrenadors i les entrenadores
que han participat en el programa destaquen la necessitat que
l’esport contempli una educació
més afectiva, que ajudi els nois i
les noies a superar obstacles i preocupacions com la imatge corporal, l’autoestima o la hipersexualització en el col·lectiu femení.

Iniciació a la vela d’escolars.

Esport Blau: iniciació a la vela
dels nens i les nenes de 5è
Hi participen l’Escola del Parc i la Jacint Verdaguer

El programa Esport Blau Escolar, impulsat per la Federació Catalana de Vela i
la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, vol acostar
els esports de mar a l’alumnat de 5è
d’educació primària (10-11 anys) dels
centres educatius del litoral català. Al
Prat, el programa es fa al Centre Municipal de Vela i hi participen l’Escola del
Parc i l’Escola Jacint Verdaguer.
L’objectiu del programa és impulsar la
iniciació i el coneixement dels esports
de mar entre la població infantil que
viu a prop de la costa i, alhora, educar
mitjançant l’esport, a treballar en equip,
respectar el medi, divertir-se i conèixer
les nostres aigües marines, tot assolint
un nivell adient de navegació.

El programa consisteix en 10 sessions
impartides durant els mesos més càlids
del curs escolar: una primera sessió impartida a l’escola, quatre de vela lleugera col·lectiva, quatre de vela lleugera doble i individual, i una darrera sessió que
consisteix en una jornada final de caire
lúdic i competitiu.
El Centre Municipal de Vela facilita les
instal·lacions, el material i el personal tècnic; la Federació facilita l’assegurança; el
Departament d’Educació de la Generalitat garanteix la cobertura de la responsabilitat patrimonial i civil de l’alumnat i
acompanyants; la Secretaria General de
l’Esport s’encarrega del finançament, i
l’Ajuntament gestiona el transport escolar fins al Centre de Vela

❧

El Llobregat Open Chess
omple d’escacs el Prat
Alumnes de la ciutat fan activitats educatives paral·leles al campionat, demostrant
com aquest joc aporta capacitats i valors als processos d’aprenentatge

El pavelló Joan Busquets del CEM Estruch ha acollit durant una setmana
la primera edició del Llobregat Open
Chess, un campionat internacional
d’escacs en què han participat 200 jugadors i jugadores i que ha guanyat
l’indi Naranyan en una ronda final de
partides ràpides per desempatar.
Els departaments municipals d’Esports
i Educació han volgut vincular la celebració d’aquesta cita internacional a la
ciutat amb els beneficis que la pràctica
dels escacs aporta a les escoles.
Escacs i educació
La comunitat educativa pratenca ha
participat en una trobada al Centre
Cívic Palmira Domènech, on la Federació Catalana d’Escacs ha explicat el
projecte d’introduir aquest joc en la
metodologia d’aprenentatge dels centre educatius. Els escacs ajuden a la
comprensió de conceptes matemàtics,
al llenguatge, a la memòria i a transmetre valors com el silenci, la paciència,
la concentració, el respecte al rival o la
presa de decisions.
Jaume Balmes i
Baldiri Guilera
L’Escola Jaume Balmes i l’Institut Baldiri
Guilera han participat en les activitats
paral·leles a l’Open, amb partides simultànies en què infants i adolescents han
compartit tauler amb campions dels
escacs.
Aquests dos centres educatius pratencs protagonitzen, des del curs passat, una partida vivent en què els i les
alumnes són les figures de dos equips
que s’enfronten en un tauler gegant al
pavelló del CEM Julio Méndez

❧

Vídeos a elprat.tv
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El pavelló Joan
Busquets del
CEM Estruch
ha acollit
la primera
edició del
campionat
Llobregat
Open Chess.
A baix a la
dreta, el nen
Pablo Ramón
Quintanilla
(8 anys), del
Club d’Escacs
del Prat,
participant
al torneig.

FLAIXOS D’ESPORTS

LASER RUN AL PARC NOU

L’AGRUPACIÓ CICLISTA DEL PRAT LLIURA ELS PREMIS D’UNA TEMPORADA AMB MÉS SOCIS

Al voltant de 80 esportistes s’han aplegat al parc
Nou del Prat per participar en el campionat de
Catalunya de laser run, una modalitat del pentatló
modern que combina l’atletisme i el tir, en aquest
cas amb pistola làser. Vídeo a elprat.tv

Poc després d’acabar la temporada, l’Agrupació Ciclista del
Prat ha celebrat el tradicional acte de lliurament dels premis
per als socis que han competit durant l’any en les diferents
categories de carretera i BTT. L’Agrupa ha augmentat el nombre
de socis i ha creat grups més grans. Vídeo a elprat.tv
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EL FUTBOL SALA PRATENC CREIX AQUESTA TEMPORADA, AMB 11 EQUIPS A L’ALCALÀ PRAT
Un any més, el Futbol Sala Alcalà Prat ha celebrat la presentació dels seus equips. L’escenari ha estat la
pista del pavelló cobert del Sagnier, on aquesta temporada el club ha instal·lat, gairebé al complet, la seva
base d’operacions. Després de molts anys, el club torna a tenir coberta tota l’escala de categories, des
dels benjamins fins al juvenil, a més de l’equip sènior. En total, onze equips. Vídeo a elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS
L’EQUIP INCLUSIU DEL TERLENKA, PROTAGONISTA
DE LA PRESENTACIÓ DELS EQUIPS
El Club Barcelonista Terlenka ha
organitzat el tradicional acte de
presentació del seus equips. Per a
aquesta temporada compta amb poc
més de 400 jugadors i jugadores en
un total de 27 equips: 25 de masculins,
un de femení i un de categoria mixta.
La principal novetat d’enguany és
la presència del Terlenka Inclusiu
(foto), equip que es va gestar la
darrera campanya però que ha
començat a competir a la WeLeague
aquest curs. Vídeo a elprat.tv
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EL GIMNÀS ÁLEX FA 40 ANYS

SETENA EDICIÓ DE LA MITJA MARATÓ DEL PRAT
La Mitja Marató del Prat, celebrada conjuntament amb una cursa de
5 km, ha arribat a la 7a edició. Tot i que enguany ha coincidit amb
la Cursa de Bombers de Barcelona, ha aconseguit aplegar prop de
900 atletes a les pistes d’atletisme Moisés Llopart. El recorregut
de 21 km ha passat per espais molt emblemàtics de la ciutat,
combinant escenaris urbans amb naturals. Vídeo a elprat.tv

El 20 del desembre de 1979 es va fundar el Gimnàs Álex.
Des d’aleshores continua al c. d’Ignasi Iglesias. Fundat
per Alejandro Piñero, des de 1984 el regenta Juan José
Martínez Rienda (foto). Especialitzat en taekwondo,
boxa i, sobretot, kick boxing, milers de pratencs, molts
dels quals infants, han passat per aquesta històrica sala.
El Gimnàs Álex, membre de la Federació Internacional
d’Arts Marcials, competeix en campionats open i,
segons explica Juan José, actualment està passant per
un dels millors moments de la seva llarga història.
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