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Habitatge i medi ambient, dos
grans reptes dels propers anys
El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 i els pressupostos
municipals d’enguany projecten el Prat del futur

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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E

ncetem un nou any que desitjo que sigui feliç i fructífer per a tothom. A la nostra ciutat, el 2020 arriba amb dues eines que
seran clau. En primer lloc, hem complert un dels primers compromisos del nou Govern municipal: hem elaborat i aprovat
el Pla d’Actuació Municipal abans d’acabar el 2019. En segon lloc, tenim també l’eina que ha de permetre començar a
donar compliment a aquest PAM: els pressupostos d’enguany.
Us els expliquem en aquesta revista municipal, i també a través de les xarxes, mitjançant els vídeos divulgatius. A més a
més, al web elprat.cat/pam podeu consultar el Pla d’Actuació i comprovar-ne el grau de compliment. “El Prat d’avui,
el Prat del futur” és el títol que hem posat al nostre projecte de mandat, perquè el seu objectiu és donar un nou impuls
al model de ciutat del Prat d’avui, actualitzar-lo i posar-lo al dia, tenint presents els reptes de la nostra època, per tal de
projectar-lo al futur.

Volem ser un exemple de
com les ciutats poden donar
resposta als nous reptes de
la nostra època.

Reptes com l’emergència climàtica (i la necessària transició energètica per fer-hi front) o la defensa del dret a l’habitatge
per garantir que tothom pugui desenvolupar una vida plena en aquesta ciutat. També cal atendre el clam feminista que
dones de tot el món estan protagonitzant, i que és la punta de llança de la defensa dels drets socials conquerits en les
darreres dècades davant dels qui ens els volen arrabassar. I alhora, cal revertir els efectes de la crisi econòmica, impulsar
un model productiu innovador, que aprofiti la revolució tecnològica per desenvolupar formes de treballar i consumir més
sostenibles, que siguin la base d’una ciutat justa, cohesionada i pròspera.
El Prat és una ciutat ben preparada per afrontar aquests reptes. Volem ser un exemple de com les ciutats poden donar
resposta als nous reptes de la nostra època.
Venim de lluny. El Prat ha sabut esdevenir avui una ciutat viva i activa, amb una forta personalitat pròpia, orgullosa
d’allò que el seu veïnat i la seva institució municipal han assolit en les darreres dècades. El que fem en aquest mandat
determinarà que ho seguim sent en el futur. Fem que els pratencs i les pratenques de les properes dècades puguin seguir
assenyalant, amb orgull, com fem nosaltres, que aquest tros de delta és el seu lloc al món, en un món més sostenible,
just i lliure.

El Prat d’avui, el Prat del futur

Lluís Mijoler
L’alcalde

@Mijoler
mijoler
mijoler

I

niciamos un nuevo año que deseo que sea feliz y fructífero para todos y todas. En nuestra ciudad, 2020 llega con dos
herramientas que serán clave. En primer lugar, hemos cumplido uno de los primeros compromisos del nuevo Gobierno
municipal: hemos elaborado y aprobado el Plan de Actuación Municipal antes de terminar 2019. En segundo lugar,
tenemos también la herramienta que debe permitir empezar a dar cumplimiento a este PAM: los presupuestos de este año.
Os los explicamos en esta revista municipal, y también a través de las redes, mediante los vídeos divulgativos. Además,
en el web elprat.cat/pam podéis consultar el Plan de Actuación y comprobar su grado de cumplimiento. “El Prat de
hoy, el Prat del futuro” es el título que hemos puesto a nuestro proyecto de mandato, porque su objetivo es dar un nuevo
impulso al modelo de ciudad de El Prat de hoy, actualizarlo y ponerlo al día, teniendo presentes los retos de nuestra época,
a fin de proyectarlo al futuro.

Queremos ser un ejemplo
de cómo las ciudades
pueden dar respuesta a los
nuevos retos de nuestra
época.

Retos como la emergencia climática (y la necesaria transición energética para hacerle frente) o la defensa del derecho a la
vivienda para garantizar que todos puedan desarrollar una vida plena en esta ciudad. También hay que atender el clamor
feminista que mujeres de todo el mundo están protagonizando, y que es la punta de lanza de la defensa de los derechos
sociales conquistados en las últimas décadas ante quienes nos los quieren arrebatar. Y al mismo tiempo, hay que revertir
los efectos de la crisis económica, impulsar un modelo productivo innovador, que aproveche la revolución tecnológica para
desarrollar formas de trabajar y consumir más sostenibles, que sean la base de una ciudad justa, cohesionada y próspera.
El Prat es una ciudad mejor preparada para afrontar estos retos. Queremos ser un ejemplo de cómo las ciudades pueden
dar respuesta a los nuevos retos de nuestra época.
Venimos de lejos. El Prat ha sabido convertirse hoy en una ciudad viva y activa, con una fuerte personalidad propia,
orgullosa de lo que su vecindario y su institución municipal han alcanzado en las últimas décadas. Lo que hagamos en
este mandato determinará que lo sigamos siendo en el futuro. Hagamos que los y las pratenses de las próximas décadas
puedan seguir señalando, con orgullo, como hacemos nosotros, que este trozo de delta es su lugar en el mundo, en un
mundo más sostenible, justo y libre.
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Les 4 claus
[1]
Aquest és el primer dels
quatre pressupostos
anuals que desplegaran el
Pla d’Actuació Municipal
(PAM) 2020-2023.

[2]
Els comptes municipals
per a enguany consoliden
l’aposta per l’educació i
la cultura, les polítiques
d’acció social, la promoció
econòmica i el foment
de l’ocupació.

[3]
Aquest any serà el primer
en què l’Ajuntament no
tindrà deute bancari ni
interessos a retornar,
després d’haver-los
eixugat completament.

[4]
L’Ajuntament torna
a reservar part del
pressupost (en aquest
cas, 3 milions d’euros) per
destinar-lo a uns nous
pressupostos participatius.

El pressupost del
2020 aborda les
dues prioritats dels
propers anys:
habitatge
assequible i
transició energètica

E

n el ple municipal de l’11 de desembre es
van aprovar inicialment els pressupostos
de l’Ajuntament i les empreses municipals per a l’any 2020, amb els vots favorables dels grups de l’equip de govern
(El Prat en Comú i Socialistes), l’abstenció
d’ERC i Podemos i el vot contrari de Cs.
Per primer cop, l’Ajuntament va compartir prèviament els pressupostos amb
la ciutadania en una audiència pública
en què es van poder debatre els comptes municipals i exposar les principals
preocupacions de la població.
Al ple del dia 11 també es va aprovar
el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 20202023, un programa de mandat per al
desplegament del qual el pressupost
del 2020 és el primer pas.
Els números
El pressupost de l’Ajuntament del Prat
per al 2020 és de 97.566.887 euros, dels
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quals 94.936.010 corresponen als comptes ordinaris i 2.630.877, a inversions. Si
hi afegim el pressupost de les tres societats municipals (Aigües del Prat, Prat Espais i El Prat Comunicació) i del Consorci
Prat Nord, suma un total de 107.432.631
euros (3.851.092 d’inversions).
Aquests pressupostos consoliden
l’aposta de l’Ajuntament per l’educació
(amb un pressupost ordinari de 9,1 milions, un 30 % més que el 2016), la cultura (8,9 milions d’euros, +52,63 %), les
polítiques d’acció social (11,8 milions
d’euros, +40,48 %) i la promoció econòmica i el foment de l’ocupació (5,8 milions d’euros, +45 %).
Quantitativament, el pressupost del
2020 no presenta variacions significatives respecte al del 2019, tot i que cal
tenir en compte que, des del 2016, el
pressupost municipal ordinari s’ha elevat en un 24 %

❧
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Inversions

Nous
pressupostos
participatius
Tal com es va fer durant el
darrer mandat municipal,
l’Ajuntament tornarà reservar
part del pressupost (en aquest cas,
3 milions d’euros) per destinar-la
a uns nous pressupostos
participatius. La ciutadania podrà
tornar a proposar actuacions i
inversions a les quals destinar
aquests diners. Properament
s’informarà de la posada en
marxa i el funcionament d’aquest
nou procés participatiu.

La pl. del Disset de Setembre serà remodelada.

En els pressupostos per al 2020 s’ha
contemplat únicament la inversió
per començar a abordar els grans
reptes del mandat, que es veurà
complementada amb els comptes
d’anys posteriors i altres fonts
de finançament (supramunicipals,
estatals, europees...). Atès que
en el mandat anterior ja es van
fer importants inversions en
equipaments i reformes urbanes,
el pressupost d’inversió del 2020
s’ha ajustat a 2.630.877 euros
al llarg dels propers 4 anys.
Entre les inversions previstes per
als propers anys destaquen
projectes com la construcció d’una
residència pública per a gent gran,
en un solar municipal al Prat Sud,
en conveni amb la Generalitat.
Aquest any 2020 començaran
els estudis tècnics previs
per dur a terme el projecte.
Durant aquest mandat també
s’invertirà en la remodelació i
millora de diversos equipaments
públics que ja necessiten
actualitzar-se, com el Centre Cívic
Jardins de la Pau o alguns centres
esportius. En l’àmbit urbanístic
s’abordarà la reforma de la plaça del
Disset de Setembre, entre altres.
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ALBA BOU, portaveu del grup
municipal El Prat en Comú.
JUAN PEDRO PÉREZ, portaveu
del grup municipal Socialista.

Alba Bou (centre) i Juan Pedro Pérez, durant l’entrevista concedida a El Prat Ràdio,
que podeu escoltar sencera a l’apartat de Programes / Entrevistes i seccions Planeta
Prat (data 16-12-2019) de www.elpratradio.com.

“No hem de perdre cap
oportunitat per posar
més habitatge al mercat
i modular-ne els preus”

Quins elements destacarien dels
pressupostos municipals per al 2020?
A.B.: Per a mi, tenir deute zero amb els
bancs és una de les dades més destacades. Tant l’Ajuntament com les empreses
municipals tindrem durant tot l’any 2020
una independència total dels bancs. Això
ens dona una gran llibertat de funcionament perquè només depenem de nosaltres mateixos, i els diners que abans
havíem de tornar als bancs ara els destinarem a polítiques d’interès públic.
Això també ha permès la pràctica
congelació dels impostos i les taxes
municipals per a la ciutadania, oi?
A.B.: Cert. Pel que fa als ingressos,
l’augment de la pressió fiscal el fem recaure sobre les grans empreses, com el Port i
l’Aeroport i no sobre la ciutadania. De fet,
al Prat tenim la pressió fiscal més baixa
d’entre els municipis del nostre entorn.

A

cabem d’estrenar l’any i, amb ell,
uns nous pressupostos. Els del
2020 són els primers del mandat.
Alba Bou, portaveu del grup
municipal d’El Prat en Comú, i
Juan Pedro Pérez, portaveu del
grup Socialista, van explicar les
principals característiques dels
comptes en una entrevista a El
Prat Ràdio (91.6 FM), de la qual us
oferim un resum. Hi van destacar
que els comptes han de servir
per consolidar les polítiques del
Prat d’avui i assentar les bases
del Prat del futur que dibuixa
el Pla d’Actuació Municipal,
també recentment aprovat.

Un dels principals reptes de l’any i
del mandat és l’habitatge. Com pensen afrontar aquesta necessitat?
J.P.P.: Tenim una manca crònica
d’habitatge a l’entorn metropolità, però
encara més intensa en el cas del Prat, que
portava anys sense creixement urbanístic.
Aquest serà un dels temes que ocuparà
més l’Ajuntament en aquests quatre anys
de mandat. Com a Govern, ens hem conjurat per fer aflorar al mercat el màxim
d’habitatges possibles a preu assequible,
tant de compra com de lloguer.
A.B.: Efectivament, per aconseguir-ho
farem servir diverses fórmules: construir
directament —tot i que aquesta opció és
molt cara i, a més, el sòl no és infinit—;
concessionant —com farem amb un solar
municipal que cedirem en ús a la Cooperativa Obrera de Viviendas—; incentivant fiscalment propietaris de pisos buits
perquè els posin en lloguer assequible a
través de Prat Espais; fent convenis amb
entitats del tercer sector, etcètera. No hem
de perdre cap oportunitat per posar més
habitatge al mercat i modular-ne els preus.
Un altre gran objectiu és la transició
energètica.
J.P.P.: Així és. Tenim pensada una estratègia d’autoconsum energètic dels equipaments municipals molt ambiciosa, aprofi-

tant les cobertes per instal·lar-hi plaques
fotovoltaiques. Però anirem molt més enllà, ja s’anirà veient.
A.B.: Pot sonar gros, però hem de tendir cap a l’autosuficiència energètica, finançant les inversions gràcies als estalvis
aconseguits per les mateixes instal·lacions
fotovoltaiques. I també explorarem les
subvencions estatals i europees per a
aquest tipus de projectes.
Finalment, pel que fa a les inversions per a aquest any, quines en
destacarien?
J.P.P.: Les inversions per al 2020 se solapen amb els projectes del Pla d’Actuació
Municipal (PAM) a quatre anys, dels quals
jo destacaria la construcció d’una residència pública per a gent gran, en conveni amb la Generalitat i per a la qual
ja tenim assignada una parcel·la al Prat
Sud. Aquest any ja començarem amb els
estudis previs. També millorarem alguns
equipaments, com el Centre Cívic Jardins
de la Pau i alguns d’esportius, el Teatre
Modern, alguna escola...

❧

[ Luis Rodríguez Alonso
Isa Gonzalo ]
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Alba Bou: “Tenir deute
zero amb els bancs fa que
només depenguem de
nosaltres mateixos, i els
diners que abans havíem
de tornar als bancs ara els
destinarem a polítiques
d’interès públic”.

Juan Pedro Pérez: “Tenim
pensada una estratègia
d’autoconsum energètic
dels equipaments
municipals molt
ambiciosa, aprofitant les
cobertes per instal·lar-hi
plaques fotovoltaiques”.
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Plaques fotovoltaiques a la coberta del Cèntric Espai Cultural.
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Habitatge i medi
ambient, en el
punt de mira

20
La principal novetat dels pressupostos
del 2020 és que estableixen les bases per
abordar dos reptes claus per al futur de
la ciutat inclosos al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, com són les polítiques per garantir el dret d’habitatge
i les d’acció ambiental i lluita contra el
canvi climàtic. De fet, en aquest mandat
s’ha creat una nova regidoria d’Acció
Ambiental, per potenciar més aquestes
polítiques. Això explica que, en el pressupost ordinari, aquesta sigui l’àrea amb
més creixement percentual (+43,8 %
des del 2019).
Pisos públics i
assequibles
En els pressupostos del 2020 s’assentaran les bases per desenvolupar dos projectes per ampliar el parc d’habitatge
públic i assequible de la ciutat. D’una
banda, es concertarà amb la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) la construcció de 96 habitatges de lloguer a

un preu per sota del mercat en un solar
municipal situat a l’avinguda de l’Onze
de Setembre. Igualment s’iniciaran els
estudis per promoure un edifici d’uns 70
habitatges de lloguer, també a la zona
del Prat Sud, destinat a col·lectius específics (joves, gent gran, persones amb diversitat funcional i persones en situació
d’emergència habitacional).
Transició energètica
En matèria de transició energètica, el
Prat vol esdevenir un municipi referent
a Catalunya i l’Estat. El primer pas és

convertir l’actual Punt d’Assessorament
Energètic en una nova Oficina d’Energia,
que orientarà i aconsellarà la població,
el comerç, les empreses i les indústries
en aquesta matèria.
També està prevista l’elaboració
d’un mapa energètic de la ciutat i el
desplegament d’una nova estratègia
d’autoconsum municipal, instal·lant
sobre les cobertes municipals més d’1
MW d’energia fotovoltaica. Així mateix,
es continuarà donant assessorament a
les famílies amb risc de vulnerabilitat
energètica

❧

PAM 2020-2023
plegará hasta el 2023. El PAM se estructura en ocho ejes que se articulan en 35
ámbitos, 172 objetivos y 285 acciones. La
ciudadanía puede consultarlo y fiscalizar
su progreso y grado de cumplimiento a
través de www.elprat.cat/PAM.
Nueva etapa para El Prat

El Plan de Actuación Municipal para el
mandato 2020-2023 es la hoja de ruta
del Gobierno municipal de El Prat para
este mandato. Se trata de una herramienta para conocer los principales ejes
temáticos en que se dividirán las políticas públicas que el Ayuntamiento des-

Para encarar estos retos de futuro el
Ayuntamiento desplegará una política ambiciosa de transformación. Así lo
defienden las Naciones Unidas en la
Agenda 2030, que fue aprobada por la
Asamblea General internacional de la
ONU. La Agenda 2030 fija, a través de
sus 17 objetivos, la hoja de ruta a seguir
para impulsar en los próximos años un
desarrollo sostenible en nuestro planeta.
Se trata de una propuesta de aplicación
universal y que requiere la implicación

Consulta el PAM y su
grado de cumplimiento en
www.elprat.cat/PAM
de todos los niveles de gobierno, también y especialmente el municipal.
En este sentido, el PAM apuesta por
seguir construyendo una ciudad que
cuida y garantiza derechos; educadora,
culta y crítica; activa y saludable; habitable y amable; en transición ecológica y
energética; dinámica y cooperativa; con
memoria y feminista; transparente y con
un gobierno abierto. A continuación se
muestran los ocho ejes temáticos en
que se divide el PAM 2020-2023

❧

Vídeo sobre el PAM en el canal de Youtube del
Ayuntamiento de El Prat

Eje 1: Una ciudad que
cuida y garantiza
derechos
La inclusión social y la equidad deben
seguir siendo un pilar de las políticas
municipales. Hay que garantizar servicios
públicos de calidad y universales,
implicando al tejido social de la ciudad,
y hay que garantizar los derechos a la
protección social, a la vivienda, a una
alimentación adecuada, a la cobertura
de las necesidades básicas y a envejecer
con dignidad. El proyecto de nueva
residencia pública para personas
mayores es un ejemplo de ello.

Eje 2: Una ciudad que
garantiza la cultura
y la educación
La educación y la cultura, objeto del
programa municipal IntersECCions,
seguirán siendo ejes estratégicos de
ciudad y motores de transformación
social, a fin de hacer una sociedad
más igualitaria, equitativa, libre y
democrática. Se quiere mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía favoreciendo
el desarrollo cultural y artístico de las
personas a lo largo de la vida, formando
personas con capacidad crítica.

Eje 3: Una ciudad
activa y saludable
Promoción de la actividad física y el
deporte, la alimentación saludable, el
espacio urbano agradable, la educación
y el transporte público, para fomentar
estilos de vida activos y saludables
que potencien la calidad de vida de
la ciudadanía, el bienestar físico y
emocional y las relaciones sociales.
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Eje 4: Una ciudad
habitable y amable
El Prat necesita crecer para dar respuesta
a las necesidades de vivienda y de
actividad económica, y debe hacerlo
preservando el territorio —con una
planificación sostenible, a la medida
de las personas y respetuosa con el
medio ambiente— e integrando los
nuevos desarrollos urbanísticos en
nuestro modelo de ciudad compacta.

Eje 5: Una ciudad
sostenible y en
transición ecológica
y energética
El eje de sostenibilidad ambiental se
ubica en los objetivos de la Agenda
2030 sobre el desarrollo sostenible,
aprobada por las Naciones Unidas.
Así, cada una de las acciones se
identifica con varios de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Eje 6: Una ciudad
innovadora,
emprendedora y
promotora del talento
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Consolidar un modelo justo de
desarrollo económico y de creación,
mantenimiento y reparto del empleo en
la ciudad, bajo los valores de la igualdad,
la cooperación, la sostenibilidad y
basados en el espíritu de servicio
público y la ética profesional y personal.

Eje 7: Una ciudad
para convivir, con
memoria y feminista
Que todos y todas tengan los mismos
derechos y deberes y, sobre todo,
que puedan disfrutar de una ciudad
acogedora y cívica, independientemente
de su identidad sexual y de género,
procedencia, edad, cultura y creencias.

Eje 8: Una ciudad
transparente y con
un buen gobierno
La participación de la ciudadanía es vital
para crear un marco de corresponsabilidad
de las políticas que se llevan a cabo en el
municipio. Para fortalecer este marco hace
falta una administración local que sea cercana
y transparente en su gestión, al tiempo que
trabaje nuevas formas de relación con la
ciudadanía a través del mundo digital.

PAM 2020-2023

Principals inversions previstes
per al període 2020-2023

Esports
• Reforma integral del camp
de futbol del CEM Sagnier
• Reforma integral del CEM Estruch,
amb cobertura de pistes exteriors

Habitatge

Educació

• Nova gespa artificial al camp de
futbol del CEM Julio Méndez

• 96 pisos de lloguer assequible al Prat
Sud, concertats amb agents socials

• Adaptació del centre Pepa Colomer
com a nou Institut Escola

• Reforma integral de la pista
poliesportiva del barri de la Granja

• 70 pisos dotacionals de lloguer al
Prat Sud per a col·lectius específics

• Millora de la cantina-menjador
de l’Institut Escola del Prat

• Nova pista reglamentària de
patinatge de velocitat al parc Nou

EL PRAT
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Espai públic
Cultura
• Reforma i ampliació del Centre
Cívic Jardins de la Pau

febrer

• Reforma de la pl. de l’Estany
de Sant Maurici
• Reforma de la pl. del Disset
de Setembre

Desenvolupament
econòmic

• Ampliació de voreres al
c. de la Serra del Cadí

• Estudi d’un nou model de gestió
del Mercat Municipal

• Remodelació de l’av. del Canal entre
els carrers Barcelona i Santiago Rusiñol
• Remodelació de la pl. de l’Església
• Remodelació del c. de Sant Pere
• Rehabilitació del Cementiri Vell

Sostenibilitat
• Nova Oficina d’Energia (a
l’edifici d’Aigües del Prat)
• Estratègia d’autoconsum i
compra d’energia de l’Ajuntament
i del conjunt de la ciutadania

Participació
• Nous Pressupostos Participatius

Gent Gran
• Residència assistida amb
places públiques al Prat Sud

20

Sandra Patricia Daza Puente
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Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Un gobierno con la
gente en el centro

Ciudad rica,
familias pobres

Caminar, dialogar,
construir!

El año ha comenzado con un histórico
gobierno de coalición de izquierdas, un
gobierno progresista nada fácil de constituir,
surgido del diálogo y la generosidad, con
un marcado carácter social y feminista
conformado por Unidas Podemos, sus
confluencias y el PSOE. Nace una nueva
era en la política nacional, con grandes
retos que, pese a la durísima oposición
que evidentemente tendremos, estamos
dispuestos a asumir con gran responsabilidad.

Este pasado mes de diciembre el
equipo de gobierno municipal de los comunes
junto a los socialistas volvió a aprobar un
presupuesto municipal que ahonda aún más,
si cabe, en el desequilibrio entre la capacidad
económica que tenemos como pueblo y el
dinero del que las familias disponemos para
poder subsistir en el día a día.

Des d’Esquerra Republicana sempre
hem cregut en la necessitat de fer oposició
dialogant amb tothom, també amb el
Govern de la ciutat, malgrat que no sempre
se’ns ha escoltat com caldria. Sobretot,
però, hem intentat escoltar i dialogar amb
la ciutadania; asseure’ns, escoltar i portar
la veu de tothom al Ple Municipal.

Te comento un dato sencillo: en El Prat
tenemos unos ingresos extraordinarios por
habitante (piensa en la aportación económica
del puerto y el aeropuerto). Ingresamos como
municipio más del doble que la media de
Cataluña o del Baix Llobregat. Pero, a pesar
de ser “ricos” como ciudad, el dinero del que
disponemos las familias está por debajo de la
media de los municipios del entorno. ¿Cómo
puede ser?: por unos impuestos altos y una
presión fiscal que evita el progreso de las
familias de El Prat y expulsa nuestro talento y
la inversión de las empresas.

Un petit repàs d’aquestes petites
coses que hem anant sol·licitant i, prou sovint,
aconseguint per beneficiar la ciutadania:
· Hem denunciat diversos brots de presència
de rates als carrers, a les terrasses dels
bars i, fins i tot, a les zones d’esbarjo
infantil com les de la pl. Catalunya.
· Portem molts anys reclamant una millor
il·luminació a la ciutat. De fet, des del mandat
passat esperem que arribi el Pla Director
d’Enllumenat de la ciutat. Encara l’esperem.
· Quelcom semblant està passant amb el
Pla Local LGTBI+ que al febrer del 2016
ens van dir que s’estava redactant i, a
dia d’avui, encara no ha vist la llum.
· Hem demanat un millor manteniment dels
arbres de les vies urbanes perquè les seves
branques no tapin la llum que ha d’arribar
dels fanals fins a les calçades o perquè no
tapin els miralls que s’instal·len per facilitar
la visibilitat als conductors de vehicles.
· Hem demanat les parades intermèdies als
autobusos N16 i N17 i repensar-ne els trajectes
per cobrir una zona més gran de la ciutat.
· També hem demanat estudiar la creació
d’un equipament municipal per cobrir
necessitats d’allotjament d’urgència de
famílies vulnerables.

Uno de los retos de este nuevo
gobierno tiene que ser el que afecta al
ámbito municipal. Se hace necesaria y
urgente la derogación de la llamada “ley
Montoro” (LRSAL), que ha ahogado a los
ayuntamientos económica, competencial y
organizativamente, impidiéndoles invertir y
contratar, poniéndoles trabas burocráticas
para ejecutar los presupuestos... en
definitiva, convirtiendo a los ayuntamientos
en la principal fuente de financiación
para que el Estado pueda pagar su
deuda. Y lo que afecta al mundo local,
afecta directamente a su gente.
Necesitamos recuperar competencias
arrebatadas y adquirir otras nuevas que
nos permitan poder dar respuesta a las
demandas de la ciudadanía. Necesitamos más
recursos para combatir la violencia de género,
alcanzar la igualdad real entre mujeres y
hombres y eliminar trabas que impidan
desplegar políticas sociales en este ámbito.
Necesitamos competencias para poder regular
el mercado del alquiler y bajar los precios.
Este nuevo gobierno va
a tener muy en cuenta el ámbito
local, entendiéndolo como un espacio
transformador donde poner a la gente en
el centro. Empezamos, ¡sí se puede!
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Mientras nuestro Ayuntamiento
aumenta sus ingresos vía impuestos directos
e indirectos, los bolsillos de las familias, de
los autónomos y de los pequeños comercios
y las PYME de nuestro municipio cada vez
están más vacíos. En los últimos años, el
Ayuntamiento ha aumentado los ingresos vía
impuestos directos sobre un 20 %. ¿Cobras
una nómina o dispones de unos ingresos un 20
% más elevados que hace cinco o seis años?
Una vez más, no nos aprobaron la
propuesta que presentamos en el pasado
pleno y que pretendía impulsar el uso de
envases reutilizables en el deporte local, para
reducir la producción de residuos y concienciar
a los más pequeños en hábitos de consumo
sostenibles. Por lo tanto, ya son siete mociones
presentadas y cero mociones aprobadas por
este equipo de gobierno.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat
Tel. 938 082 030

Podríem continuar amb una llista
ben llarga. Ara seguirem fent més propostes
de les quals us anirem fent coneixedors
mitjançant les nostres xarxes socials, el nostre
butlletí municipal i per aquest mateix mitjà.
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Es hora de gobernar

Anem per feina

El 7 de enero, el secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, tras obtener
la confianza del Congreso, fue investido
presidente del Gobierno de España. Tras las
victorias electorales del 28 de abril y del 10
de noviembre, el líder socialista encabeza
un gobierno de coalición progresista.

El nou any ens ha portat un nou govern,
per fi, que il·lusiona i ens encoratja a la majoria
progressista del país; un govern de coalició
que acaba amb el tradicional monocolor dels
executius d’Espanya i ens apropa a altres
països europeus. Caldrà aplicar bones dosis de
política: diàleg, negociació i pacte.

Desde el PSC estamos convencidos de
que España inicia un tiempo de esperanza y
diálogo, una gran oportunidad para combatir
las desigualdades sociales con políticas
progresistas que contribuyan a hacer de la
nuestra una sociedad más igualitaria y justa.

L’acord entre el PSOE i Unidas Podemos
és una gran oportunitat per superar l’actual
etapa, per mirar cap a un futur amb més
justícia social i ambiental, i per donar resposta
als reptes territorials que tenim.

Asimismo, se abre el panorama
ilusionante de una dinámica de diálogo
entre las instituciones catalanas y españolas,
la receta que hemos defendido siempre
desde el PSC para encontrar una solución
acordada al encaje entre Catalunya y España.
Los socialistas de Catalunya
mostramos nuestra satisfacción por el
nombramiento de Salvador Illa, secretario
de organización del PSC, como ministro
de Sanidad. Con esta gran noticia,
cuesta no volver la vista atrás y recordar
a otro gran ministro de Sanidad que
aportó el PSC, Ernest Lluch, uno de los
referentes del socialismo catalán.
El nuevo gobierno de progreso se
enfrenta a retos de máxima trascendencia
y la solución no puede esperar más. Un
giro drástico que consista en dar especial
atención a las políticas sociales, derogación
de la reforma laboral del PP, diálogo en
la cuestión territorial y revalorización de
las pensiones son solo algunas de las
situaciones enquistadas tras demasiados
meses de bloqueo e inactividad. Ahora que
tenemos acuerdo, es hora de gobernar.
@PerezJP_

També és una oportunitat d’or per als
municipis, que hem aguantat l’embranzida de
les polítiques recentralitzadores i d’austeritat
dels governs del PP. Per tal que tothom
visqui millor, cal que ens posem a treballar
per corregir decisions del passat, com la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que ataca l’autonomia
dels municipis i afavoreix la privatització dels
serveis públics. També necessitem una nova
Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula
l’habitatge: cal substituir-la per una normativa
que permeti regular els preus del lloguer
i protegir dels desnonaments les famílies
amb menys recursos, ampliar la durada
dels contractes i fomentar el parc públic
d’habitatge. És també imprescindible avançar
cap a una llei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic
que ens situï a l’avantguarda de l’aprofitament
energètic i ens protegeixi d’un eventual
creixement de les grans infraestructures.
També cal garantir l’accés a totes les etapes
educatives a través de l’escola pública, o
blindar les pensions dignes.
Ara tenim més aliats per construir
un país i unes ciutats més justes, pròsperes i
sostenibles. Tenim molta feina per endavant, i
el moment és ara.
@alba_bj
@elPratenComu
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Actividades para
mayores en los
centros cívicos
Una oportunidad para establecer relaciones
y descubrir y ampliar nuevas aficiones
Los tres centros cívicos municipales de El
Prat —Jardins de la Pau, Palmira Domènech y Sant Jordi – Ribera Baixa— desarrollan a lo largo del año actividades
dirigidas a las personas mayores, preparadas entre diferentes departamentos
del Ayuntamiento y con la implicación
de entidades culturales y vecinales.
La cultura y el ocio,
en el centro

EL PRAT
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Rutas
fotográficas,
baile y
tertulias son
algunas de las
actividades
que ofrecen
los centros
cívicos.

Estas actividades refuerzan las relaciones
entre las personas usuarias de los centros cívicos, permiten el intercambio de
experiencias, ampliar conocimientos y
establecer nuevas relaciones de amistad.
Generalmente, las actividades son culturales y de ocio, y ayudan a dinamizar los
barrios cercanos a los centros cívicos.
Son actividades abiertas, que permiten la participación continuada. Para
formar parte de algunas de ellas es necesario realizar inscripción previa.
Cada centro cívico propone sus propias actividades, de temática diferente.
Así, entre otras, en Jardins de la Pau podemos encontrar asesoramiento digital
(para móviles, ordenador...), tertulias sobre diferentes temas o rutas fotográficas por El Prat; en el Palmira Domènech
ofrecen costura, lecturas en voz alta,
entrenamientos para la mente, juegos
de mesa o intercambio de recetas de
cocina, y en el Sant Jordi – Ribera Baixa,
actividades diversas, muchas de ellas
vinculadas al calendario festivo popular
como, por ejemplo, el Carnaval

❧

Para más información se puede acceder
a la página web que cada centro cívico tiene
alojada en el apartado de Cultura del web
municipal (elprat.cat) o bien personalmente
en los mismos centros cívicos.

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
Número 257 Febrer 2020

MISHIMA. ARA I AQUÍ, XX ANIVERSARI

Mishima celebra el seu XX aniversari presentant Ara i aquí,
aquí el nou disc del quintet barceloní que ens va
ensenyar una manera molt personal d’entendre el rock i que vuit discs d’estudi i centenars de concerts
després ha jugat un paper crucial en la renovació de la música popular a casa nostra.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 1, a les 20.30 h
Preu: 15 € Entrada anticipada: 10 €

David Carabén, poesia i música

Abordem la relació entre literatura i escriptura musical amb David Carabén, cantant, compositor i
guitarrista del grup Mishima, presenta el seu llibre La forma d’un sentit.
sentit

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 29 de gener, a les 19 h

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

UN DIA QUALSEVOL, de Les

T EATRE

DIJOUS TEATRE

Mi padre no era un famoso escritor
ruso, de Bárbara
Bañuelos
Teatre documental
autobiogràfic que en
l’acte de compartirho es converteix en
social. Una reflexió
sobre el cos i el
sofriment mental.

Teatre L’Artesà. Sala Petita
Dijous 6, a les 20.30 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

KADDISH RADIKALS

Límits, amb Sheila Fernández
És la nit de Sant Joan. Ella té 17 anys. I
ell 19. Una història d’amor, de violència,
de passió jove païda en un estómac de 17
anys. Però on són els límits?

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Diumenge 9, a les 12 h

FAJARDO EN CONCERT

M ÚSICA

Fajardo no necessita
etiquetes com a
intèrpret. Des de la
visceralitat fins a la
delicadesa més fina,
la seva veu enfunda la seva pròpia estampa
compositiva d’una forma bella i necessària.

La Capsa. Dijous 6, a les 20.30 h

THE BLUE MAJERS

Músics veterans
que demostren que
la música no entén
d’edats ni d’èpoques.
Concert solidari per al
Banc d’Aliments.

El Modern. Divendres 7, a les 19 h
Entrada: 6 €

EL GENIO EQUIVOCADO

Aquest segell discogràfic
celebra a La Capsa el
seu 10è aniversari, amb
bandes que desborden
força i talent: Birkins,
Ken Stringfellow,
Algora, Centauros i Pixel de Stael.

La Capsa. Dissabte 8, a les 22 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

Antonietes
Té setanta-set
anys i es diu Marta
però sempre s’ha
volgut dir Solange.
A la residència, hi
coneixerà dos avis que, malauradament, s’han
acostumat a avorrir-se. “La vida és massa
curta per viure només cent anys”.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 15, a les 20.30 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

DIJOUS TEATRE

Las actrices sempre mienten
Una recerca
escènica de
l’estereotip
i els tòpics
associats a
l’univers de
l’actriu (què sap fer una actriu pel
fet de ser-ho?), per utilitzar-ho com
a excusa, transcendir-ho i parlar
dels temes que ens interessen com
a creadores i com a persones.

EL MILLOR PER ALS NOSTRES
FILLS, d’Elisenda Coll

El Modern. Diumenge 27,
a les 20.30 h. Entrada: 12 €
Anticipada: 8 €

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Diumenge 16, a les 19 h
Entrada: 8 €

Teatre L’Artesà
Dijous 20, a les 18 h

Aquesta història dels
nens d’una secta
new age parla, amb
crueltat i tendresa, del
condicionament psicològic en l’educació.

Pràctica escènica
Laboratori escènic amb Cris
Parany, directora de la Cia. El Pollo
Campero, comida para llevar on
ens endinsarem en l’univers creatiu
d’aquest espectacle.

VIU L’ÒPERA!: IL TROVATORE

TRIO FORTUNY EN CONCERT

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 15, a les 17.30 h

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 23, a les 19 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

MOURE SOROLL EN CONCERT

CORS D’ADULTS EN CONCERT

Esdeveniment
musical de la
Staatsoper Unter
den Linden de Berlín
protagonitzat per
Anna Netrebko i
Plácido Domingo, al capdavant d’un
conjunt impressionant, dirigits per
Daniel Barenboim.

Concert amb algunes
de les bandes locals que
han passat per aquest
programa d’El Prat Ràdio,
que celebra 15 anys de
vida. El concert s’emetrà
en directe pel 91.6 fm.

La Capsa. Dissabte 15, a les 20 h
Entrada: 6 €

JAM SESSION

Els Howllin’ Psycho
conduiran aquesta
trobada de música
en directe!

La Capsa. Diumenge 16, a les 19 h

El jove Trio Fortuny
amb Joel Bardolet,
Pau Codina i
Marc Heredia,
ens convidaran a
apreciar l’evolució
de Beethoven per a commemorar el 250
aniversari del naixement del compositor.

Concert d’intercanvi dels cors d’adults
de l’Escola Municipal de Música de Sant
Andreu de la Barca i de L’Escola d’Arts en
Viu del Prat.

El Modern. Dissabte 29, a les 13 h

KARAMBA

Nit de ritmes
tropicals i fusions
plenes de colors
i textures amb
Karamba, una banda de noies que fusiona
salsa, timba, cha-cha-cha i son amb hip-hop.

La Capsa. Dissabte 29, a les 22.30 h
Entrada: 6 €

E XPOSICIONS

COL·LECTIVA

Mostra amb diferents temes i tècniques
de les millors obres dels membres de
l’Agrupació Fotogràfica Prat participants
en el concurs social que organitza l’entitat.
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 7 fins el 28 de febrer

TERCER GÈNERE, CLOENDA-VERMUT

Cloenda de l’exposició Tercer gènere,
realitats no subrogades i presentació
del procés de desenvolupament del
projecte durant els dos darrers mesos,
amb la presentació de les propostes dels
col·lectius participants i artistes convidats.

Inauguració: divendres 7, a les 19 h

Centre d’Art Torre Muntadas. Dissabte 8, a les 12 h

PALABRERIA, a càrrec d’Irma Estrada

ENCARA POTS VISITAR

Projecte artístic que recull històries, anècdotes, petits instants
de vida quotidiana al Prat de Llobregat. Bocins de diferents
trajectòries vitals, per tal de posar en relleu allò que hi ha rere
les formes de la ciutat. Organització: Assoc. Amics de l’Art

La Saleta. Centre Cultural El Remolar
Del 19 febrer al 3 d’abril

SAFE DAMS PLEASE, de Marta Mouns

La Saleta. Centre Cultural El Remolar. Fins al 7 de febrer

TEMPS DE PÓLVORA

Cèntric Espai Cultural. Fins al 21 de març

X ERRADES

CICLE (RE)PENSEM EUROPA

EUROPA LAB. SOBRE LA DIFÍCIL RELACIÓ ENTRE
TECNOLOGIA I LLIBERTAT amb Ramón Sangüesa

Com ha evolucionat la tecnocultura i la seva promesa de
democratització? Quines són les principals trampes de la
societat digital? Com resistir davant dels interessos de
les grans plataformes? De quina manera podem crear
xarxes online sense caure en la tirania dels algoritmes?

Centre Cívic Palmira Domènech
Divendres 28, a les 13.30 h

FESTA SIN
VALENTÍN

LES COMPANYIES AÈRIES AL PRAT DE LLOBREGAT
(1919-1938)

Jocs feministes,
consultori de relacions
afectiu-sexuals, antikaraoke i molt més! Així
serà la festa de Sin Valentín a La Palmira.

Cèntric Espai Cultural. Dijous 13, a les 19.15 h

Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 15, a les 17 h

EL CINE DE FRIDA

EL CUENTO DE LA DONCELLA

Organització: Assoc. Dones Progressistes
Frida Kahlo

C INEMA

Vine a aquesta trobada d’intercanvi de receptes
cuinades per la gent gran del barri. Dinarem
tots junts i compartirem secrets de cuina!

Cèntric Espai Cultural. Dijous 20, a les 19 h

A càrrec d’Enric Pallarès, aeromodelista i pilot de velers.
Organització: Tintablava

..

LA COLLA DEL TRAJE

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 5, a les 17.30 h

EL HIJO PREDILECTO

CINE CLUB

IF BEALE STREET COULD TALK

2018, Estats Units. Idioma: anglès
Tish és una jove de Harlem
que espera un fill del seu
promès. L’home està acusat
d’un crim que no ha comès
i ella farà el que calgui per
demostrar-ne la innocència.

PROGRAMACIÓ DEL
CINEMA CAPRI

EL ESCÁNDALO, 1917, JO JO
RABBIT, LAS AVENTURAS DEL
DR. DOOLITLE

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

Projecció del
curtmetratge de
Francesc Cànovas.
Álvaro, d’uns 50 anys,
atractiu i extravertit,
vol començar una nova
vida. Però abans haurà d’emancipar-se de
la seva absorbent mare.
Xerrada posterior a la projecció amb el
director i els actors.

Cine Capri. Dimecres 12, a les 20 h (VOSE)

BALADA TRISTE DE LOS CLASH

L’ORQUESTRA DE BARRI

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 8, a les 20 h

Cine Capri. Dijous 27, a les 20 h

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Tots els dimecres,
a les 18 h

Curtmetratge escrit i dirigit per Francesc
Cànovas i Francisco Lorenzo.
És de nit. Un home i una jove discuteixen
agrament. La discussió els farà remoure
un tortuós passat, que encara que sembli
allunyar-los, també els manté units.

T’agrada la música? Cada
dimecres compartim i gaudim de
la pràctica musical en grup. No cal
tenir coneixements previs, només
ganes de participar.

LECTURA

L’HORA DEL CONTE

Activitat recomanada per a infants de
3 a 7 anys

I NFANTIL

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 1, Do, re, mi, fa, sol amb

Anna García
Dissabte 8, En Bum i el llibre màgic de
les fades amb Cia. Homenots
Dissabte 15, Contes que donen la nota
amb Anna G. Cuartero

Dissabte 22, Contes del dret i del revés
amb Noemí Caballer

Dissabte 29, The

Grimm Blues brothers
amb Santi Rovira

L’HORA DELS NADONS

Activitat familiar per a infants de 0
fins a 3 anys

Biblioteca Antonio Martín

Cal inscripció prèvia
MiniRitmes amb Paula Lladó

Dimarts 4, a les 17.30 h i dissabte 8,
a les 10.30 h

CONTE INCLUSIU

La lluna
lluna i la música
amb Elisabeth Ulibarri
Activitat recomanada
per a infants a partir
de 3 anys

Biblioteca Antonio Martín
Divendres 7, a les 17.30 h

TEATRE I MÚSICA

TALLERS

EL RATOLÍ VIATGER de L’Estaquirot

TARDA EN FAMÍLIA A LA
PALMIRA

Teatre
Per a infants de 3 a
8 anys
Una vegada hi havia
un ratolí que vivia
a les clavegueres,
però a ell li agradava tenir-ho tot molt net i
endreçat. Així que, cansat de la brutícia, un
dia va decidir sortir del seu cau.

Edat recomanada: consulteu cada
activitat
Un espai de trobada perquè passeu una
bona estona amb els més petits de la
casa.

Centre Cívic Palmira Domènec
Dijous, a les 17.30 h
Dijous 6, Disciplina positiva, xerrada

Centre Cívic Jardins de la Pau. Diumenge
2, a les 12 h. Entrada: 5 € (a partir de 3
entrades: 3 €)

amb Marta Ferrando
Dijous 13, Màscares!
Dijous 27, Once upon a time

LA PERRUCA, amb Nus Teatre

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Per a infants
de 9 a 12 anys
Màscara lluminosa!
Combinarem la
nostra imaginació
i creativitat amb la
tecnologia per preparar una màscara de
Carnestoltes amb adorns tecnològics.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 15 a les 10.30 h

Teatre familiar pel dilluns de Carnaval! Luca,
arriba a l’escola amb una perruca i els i
les companyes de classe se’n riuen d’ell. A
l’escola i a casa li posen les coses difícils…
Ens ajudes a canviar la història?

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dilluns 24, a les 18 h

Taller
Ta
ller familiar de perruqueria creativa

Dilluns 24 , a les 11 h

LUNA de Javier Murugarren

Cal inscripció prèvia

MA, ME, MI, MO... MÚSICA

amb Montse Dulcet
Per a infants de 3 a 7 anys
Voleu cantar, ballar, sentir-vos com una
princesa, un ogre o un bandoler? Ens
disfressarem gràcies a la música i la seva
màgia.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 19,
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

Per a infants a partir
de 3 anys
Dos astronautes
ens conviden a una
coreografia guiada per
l’experiència visual d’una gran tela blanca,
que és alhora escenografia, espai, vestuari i
intèrpret. Col·labora: La Xarxa

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 16,
a les 12 h. Preu: 5 € Anticipada: 3 €

ACTIVITATS DE LLEURE
DE FEBRER

DIMECRES 12

CAMINADA A LA LLAGOSTA

Continuem el cicle de passejades de marxa nòrdica de la
Diputació de Barcelona d’aquest curs 2019-2020.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMARTS 18

BALL DE CARNESTOLTES

Ball amb orquestra en directe.
Equipament Delta del Llobregat, a les 16.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 19

SORTIDA: VISITA GUIADA A VALLS I GRAN
CALÇOTADA
Visitarem Valls on descobrirem el seu patrimoni històric
i monumental a través d’un petit recorregut pel centre,
on podrem conèixer el nucli original de la ciutat, la
seva herència arquitectònica i els seu patrimoni artístic.
Després anirem a dinar.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades Preu: 40 €

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

Tornen les #366cançons de La
Capsa, una per a cada dia del 2020
Es repeteix el projecte del 2012, que també va ser any de traspàs, consistent a recomanar
una cançó per dia. Qualsevol persona en pot recomanar una, explicant el perquè

EL PRAT
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L’any 2012, com aquest 2020, va ser de
traspàs, és a dir, en lloc de 365 dies en
té 366. Aquell any, La Capsa va impulsar
el projecte #366cançons, una per a cada
dia de l’any, i enguany torna a repetir
l’experiència.
Com recomanar
cançons
La idea del #366cançons és que aquestes cançons les recomani qualsevol

persona que passi per La Capsa, o que
col·labori en els seus projectes o, simplement, que en tingui ganes, a través
d’un dels curadors del projecte. Hi haurà
12 curadors i curadores que s’ocupen
de gestionar 30 dies o, el que és el mateix, 30 recomanacions, acompanyades
del perquè i del qui. Els curadors són
tots del Prat i no sempre estan vinculats
a la música, tot i que sí que coneixen el
projecte.

Com seguir les
recomanacions
Si voleu seguir les recomanacions del
projecte, cada dia se’n pengen les novetats als comptes de Twitter i d’Instagram
de La Capsa. A més, el magazín matinal
d’El Prat Ràdio, el Planeta Prat, emet
cada dia, de dilluns a divendres, la cançó
corresponent. Finalment, al Facebook i
al web de La Capsa (www.lacapsa.org)
es van recollint totes les propostes

❧

20

Dijous gras

Diumenge de carnaval

20 de febrer

23 de febrer

Mercat Municipal (pl. de la Vila)
A les 10 h, Concurs de Truites d’adults
A partir de les 12 h, valoració del Jurat
i degustació popular

A les 17 h, Ball de màscares per a la gent gran
al Centre Cívic Jardins de la Pau

Pl. de la Supèrbia (antics jardins de la Pau)
A partir de les 17 h, activitats infantils, Gran
Truitada Popular i Mostra de Truites infantil
A les 18 h, Primera processó del ninot de
Carnestoltes i la cort dels set pecats capitals
A continuació, Inauguració de la pl. de la
Supèrbia i Gran Pregó d’inici del Carnaval

Divendres de carnaval

A les 17.30 h, Ball familiar amb Funketized
& The Superbies i Passarel·la de disfresses
a la pl. de Catalunya

Dilluns de carnaval
24 de febrer

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
A les 11 h, Taller familiar de perruqueria creativa
A les 18 h, Teatre familiar: La Perruca

21 de febrer

De 8 a 20 h, Carnaval als Mercats. Mercat
Municipal (pl. de la Vila), Mercat pl. Blanes i
Mercat del Remolar

Dimarts de carnaval
25 de febrer

A partir de les 9.30 h, Rues de Carnaval al barri
de Sant Cosme

A les 17.30 h, Tardes joves de Carnaval
al Centre Cívic Jardins de la Pau

Dissabte de carnaval

A les 20 h, Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes
al Cafè de L’Artesà

22 de febrer

De 8 a 14 h, Carnaval als Mercats. Mercat
Municipal (pl. de la Vila), Mercat pl. Blanes i
Mercat del Remolar
A partir de les 10.30 h, Cercavila amb la cort
dels Set Pecats Capitals i els Diables del Prat,
mercats i carrers de la ciutat
A les 13.30 h, Aperitiu de Carnaval a La Nau de
Cultura Popular (c. Vallès)

Dimecres de cendra
26 de febrer

A la pl. de la Supèrbia
A les 18 h, Processó del Plor i el Dol
per Sa Majestat Carnestoltes

A partir de les 17.30 h, Rua infantil de Carnaval
Recorregut: inici al Cèntric Espai Cultural,
c. Lleida, c. Coronel Sanfeliu, av. Verge de
Montserrat fins av. Pare Andreu de Palma

A la pl. de la Vila
A les 18 h, Animació infantil i Sardinada Popular
A partir de les 19.30 h, Lectura del testament de
Sa Majestat Carnestoltes
A continuació, Processó fins a la pl. de l’Església
i encesa de la foguera de la Quaresma

A partir de les 19 h, Rua d’adults de Carnaval
Recorregut: inici a l’av. Apel·les Mestres amb
av. del Remolar, av. Verge de Montserrat fins
av. Pare Andreu de Palma

Participa a les activitats de preparació de
Carnaval als centres cívics de la ciutat!

A les 23 h, Nit de Carnaval amb La Tropical i
Dj Billy a La Capsa

Trobaràs tota la informació del Carnaval al web elprat.cat/carnaval

elprat.cat/carnaval
carnavaldelprat

VIDA PRATENCA

EL PRAT

CAVALCADA VICTORIANA

GARATGE REIAL

La Cavalcada d’enguany, inspirada en l’Anglaterra
victoriana, va oferir un món d’il·lusió i imaginació durant
tot el recorregut pels carrers del Prat, amb la participació
voluntària de més 400 persones. Al voltant de 20.000 pratencs
i pratenques van sortir al carrer per rebre Melcior, Gaspar i
Baltasar amb honors i escoltar els missatges que van dirigir
als infants des del balcó de l’ajuntament. Vídeo a elprat.tv

El Garatge Reial va obrir les portes el 5 de gener per deixar
enllestides les carrosses dels Mags de l’Orient. Hi van
assistir unes 1.200 persones, que van poder participar en
activitats i tallers per gaudir en família, escoltar les cançons
de la Cavalcada interpretades per músics locals i donar
la benvinguda a l’Harshafa, l’ajudant màgic dels Reis que
comprova que tot estigui preparat per a la seva arribada.

26
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PRATIJOC
Del 27 de desembre al 3 de gener va tenir lloc la darrera
edició del Pratijoc, que ha girat al voltant de la cultura i
les tradicions mexicanes. Unes 3.000 persones van poder
gaudir dels tallers i activitats organitzades per les entitats
de lleure i culturals de la ciutat. Vídeo a elprat.tv

EL PESSEBRE DE LA GENT GRAN FA UN VIATGE PELS CONTES TRADICIONALS
Un paisatge nevat del nord i el món dels contes tradicionals
van ser els protagonistes del pessebre de la plaça de la Vila
del Nadal passat. El pessebre, elaborat per un grup de gent
gran de la ciutat, ha arribat a la 19a edició. Vídeo a elprat.tv

VIDA PRATENCA

INAUGURACIÓ OFICIAL DE L’INSTITUT EL PRAT DE LLOBREGAT
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, van inaugurar oficialment,
el 14 de desembre passat, l’Institut El Prat de Llobregat, ubicat a l’edifici municipal que ocupava l’antiga Escola del
Parc, al Fondo d’en Peixo. El centre compta amb dues línies d’ESO i hi estudien prop d’una seixantena d’alumnes.
En els propers anys arribarà a les 240 places, amb la corresponent ampliació de línies. Vídeo a elprat.tv

EL PRAT
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SEGON PLENARI DE LES AMPA I AFA DEL CURS
ACABA LA REMODELACIÓ DELS CARRERS DE TORTOSA I GIRONA
Amb la plantació dels arbres, han finalitzat les obres
de remodelació dels carrers de Tortosa i Girona,
entre els carrers de Ribes de Freser i Carretera de
l’Aviació. Les obres havien restat inacabades durant
un temps a causa de la no-execució dels treballs
elèctrics per part de la companyia Endesa.

Representants de l’Ajuntament i de les associacions de mares i
pares (AMPA) i de famílies d’alumnes (AFA) del Prat han celebrat
el segon plenari de l’any. En aquesta ocasió la reunió, que ha
comptat amb la presència de l’alcalde, Lluís Mijoler, s’ha celebrat
al Teatre L’Artesà, on se’ls ha explicat el projecte Camins Vius,
que combina l’educació i la cultura. El plenari també ha tractat
les línies mestres del PAM 2020-2023 pel que fa a l’educació
i altres qüestions relacionades amb aquest àmbit.

20

L’anglès entra als centres
cívics Jardins i Palmira
El projecte d’Auxiliars de Conversa del programa municipal IntersECCions ja arriba
a totes les escoles i instituts públics de la ciutat i ara s’estén a dos centres cívics

El programa municipal
d’Educació,
Cultura i Comunitat,
IntersECCions, compta amb el projecte
d’Auxiliars de Conversa per fomentar
l’aprenentatge
de
l’anglès a les escoles i
instituts del Prat amb
la participació de personal docent nadiu
en llengua anglesa.

EL PRAT
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Anglès per
a tothom
Aquest curs, el projecte ja s’ha estès a tots
els centres educatius
públics de la ciutat
i, a més, a 3 centres
culturals: a la Biblioteca Antonio Martín
s’hi sumen dos centres cívics, el Jardins
de la Pau i el Palmira
Una activitat en anglès dirigida per una auxiliar de conversa al Centre Cívic Palmira Domènech.
Domènech, que fan
activitats en anglès
dinamitzades
per
auxiliars de conversa.
Activitats al Palmira
D’aquesta manera es dona l’oportunitat
Domènech
a tota la ciutadania, i no només als nois i
Nous centres
noies escolaritzades al Prat, de conviure
La Palmira ofereix tres activitats: jocs de
educatius que
amb l’anglès.
taula, els dimarts de 17.30 a 19 h (no cal
s’hi incorporen
inscripció); Film Club, els dimarts de 19 a
Activitats al Jardins
Aquest curs, el projecte d’Auxiliars
20 h, un grup de conversa on es parlarà
de la Pau
de Conversa ja cobreix totes les
de cinema i sèries de TV (cal tenir un niescoles i instituts públics, gràcies
El CC Jardins de la Pau ofereix dues acvell intermedi de conversa en anglès), i
a la incorporació de l’Escola Jaume
tivitats: els dimecres a les 17.30 h, Let’s
“Tardes en família”, un dijous al mes de
Balmes, els instituts escola del
play, pràctica de l’anglès a través de les
17.30 a 19 h, per a infants de 0 a 3 anys
Prat i Pepa Colomer i els instituts
arts, per a infants de 8 a 12 anys, i els
acompanyats
Baldiri Guilera, Estany de la
dimecres a les 19.30 h, Read and speak,
Ricarda i El Prat de Llobregat.
Trobareu més informació sobre aquest i altres
pràctica de l’anglès a través de la lectura
projectes a www.elprat.cat/interseccions
i la conversa, per a joves i adults.

❧

Per la salut sexual i evitar
infeccions, amb condó
La profilaxi preexposició (PPrE) pevé la infecció de la
sida però no d’altres malalties de transmissió sexual
El 14 de febrer se celebra el Dia Europeu
de la Salut Sexual i l’Ajuntament llença
de nou la campanya de sensibilització
#AmbCondó per tal que la població es
protegeixi de la sida i d’altres infeccions
de transmissió sexual (ITS). La campanya,
dissenyada per l’empresa d’inserció social Inmenta (Saó Prat), la podeu trobar a
elprat.cat/ambcondó.
La novetat d’enguany és la implementació de la PPrE (profilaxi preexposició)
del virus de la sida, que fa pràcticament
impossible infectar-se’n, però no impedeix contraure qualsevol altra infecció
de transmissió sexual.
La campanya #AmbCondó ja ha estat
utilitzada durant dues edicions per commemorar el Dia Mundial de la Sida, recordant que l’ús de preservatiu —feme-

ní i masculí— ajuda a prevenir el contagi
de moltes de les ITS, de les quals en els
darrers anys s’ha registrat un augment.
L’OMS afirma que la salut sexual no és
només l’absència de malaltia o de disfuncions, sinó que requereix relacions
sexuals desitjades, segures, lliures, sense
coerció i sense discriminacions i/o diferents tipus de violències.
El SISA, un servei
primoridal
Durant tot l’any, les persones joves del
Prat que ho desitgin es poden adreçar
al Servei d’Informació sobre Sexualitat i
Afectivitat (SISA) de l’Ajuntament. És un
servei gratuït i confidencial, ubicat a El
Lloro (Whatsapp 696 930 255 sisa@joves.prat.cat )

❧

Imatge de la campanya en una finestra d’El Lloro.
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Formacions
sobre l’ús
responsable
d’Internet
El segon dimarts de febrer (enguany
cau en dia 11) se celebra el Dia de la Internet Segura. Al Prat, al llarg de l’any es
fan formacions gratuïtes sobre seguretat i ús d’Internet a càrrec dels serveis
municipals de Salut Pública i Consum i
també dels Mossos d’Esquadra, adreçades a centres escolars (tant a primària
com a secundària), entitats, AFA...
Internet té unes enormes possibilitats de relació, aprenentatge i coneixement, però també és un espai on es
produeixen assetjaments i altres tipus
de violències. Igualment, pot generar

EL PRAT

Sessió formativa sobre l’ús responsable de la tecnologia en un centre educatiu.

diferents tipus d’addiccions, com ara als
jocs, per la qual cosa és important educar-se i tenir esperit crític a l’hora de ferne ús. Si voleu sol·licitar una d’aquestes

formacions us podeu adreçar a salut@
elprat.cat i si us trobeu en situació
d’inseguretat contacteu amb els Mossos d’Esquadra

❧
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Reforç policial en caps de
setmana i festius
[ Aquest 2020 ha començat a
funcionar la Unitat de Suport
Operatiu (USO) de la Policia Local
del Prat, formada per sis agents,
que permet reforçar la presència
d’aquest cos a la ciutat els caps de
setmana i dies festius. En paral·lel
a aquest reforç de la Policia Local,
l’alcalde, Lluís Mijoler, ha reclamat en
diverses ocasions als responsables
dels Mossos d’Esquadra, la policia
de la Generalitat, que augmentin
el nombre d’efectius destinats a la
ciutat.]
Rebuig a l’eliminació
del jutjat de violència
masclista del Prat

EL PRAT
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[ L’Ajuntament del Prat s’oposa a
la proposta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de centralitzar
els jutjats de violència sobre la dona
en un únic municipi per comarca
i eliminar els que ara existeixen
en diverses localitats, com el Prat.
Si la proposta tirés endavant, les
pratenques que volguessin posar
una denúncia per violència masclista
s’haurien de desplaçar fins a Gavà.]
Guia dels 50 millors
restaurants del Baix
Llobregat
[ L’auditori del Cèntric Espai Cultural
ha acollit la presentació de la
primera edició de la guia dels 50
millors restaurants del Baix Llobregat
i l’Hospitalet, impulsada per l’AGT
(Associació de Gastronomia i
Turisme). El pòdium l’ocupen el
Restaurant Marimorena, de Sant Boi,
el Major 36, de Gavà, i el Sucapà,
de l’Hospitalet. Per part del Prat, la
guia en reconeix sis establiments:
Ona Nuit, Cèntric Gastrobar, Mesón
Galicia, Dos de Vins, La Lluna en un
Cove i Acadèmia Sánchez Casal.]

Consejos de autoprotección
por si el frío se intensifica
El Ayuntamiento dispone de planes de emergencia
El invierno todavía puede traer sorpresas, como ocurrió con la nevada de marzo de hace diez años. Entre los planes
de emergencia del Ayuntamiento de
El Prat figura el de riesgo de nevadas,
mientras que en caso de olas de frío se
activan servicios de protección a la población más vulnerable.
En el apartado de Protección Civil del
web municipal (elprat.cat ) se puede
consultar la información sobre los planes de emergencia de El Prat, campañas
de información, pruebas de sirenas de
riesgo químico y consejos de autopro-

Más información
Más información sobre consejos
de autoprotección en
www.gencat.cat/emergencies. En
caso de emergencia, llamar al 112.

tección ante episodios meteorológicos
adversos.
Olas de frío
En casa, hacer buen uso de los aparatos
de calefacción, calderas, estufas... y comprobar que haya suficiente ventilación
en las habitaciones con estufas para evitar asfixias o intoxicaciones. En la calle,
abrigarse bien, sobre todo la cara y la
cabeza, y evitar que entre aire frío directamente a los pulmones. Conduciendo,
prestar atención a posibles placas de
hielo que puedan provocar que el vehículo patine.
Nevadas y heladas
No salir de casa si no es imprescindible.
Si se va a viajar en coche, planificar el
trayecto, informarse sobre el estado de
las carreteras y llevar cadenas, linterna,
manta, el móvil cargado y el depósito
lleno

❧

81 familias reciben ayudas
municipales para el alquiler
El año pasado, el Ayuntamiento de El Prat destinó 173.000 € para complementar la
convocatoria de ayudas de la Generalitat, a fin de reducir las solicitudes rechazadas

Desde 2016 han aumentado las solicitudes de ayudas para el pago del alquiler
que convoca anualmente la Generalitat,
lo que, sumado a sus restricciones presupuestarias, ha provocado la no atención de solicitantes que cumplían los
requisitos.
Para reducir el número de solicitudes rechazadas en El Prat, en el 2019 el
Ayuntamiento destinó una partida presupuestaria de 173.000 € para complementar la convocatoria de la Generalitat.
Ambas administraciones adecuaron
las bases de la convocatoria a los cambios del mercado y aumentaron hasta
750 € mensuales la renta máxima del alquiler para poder acceder a las ayudas, a
fin de cubrir así más solicitudes.
289 solicitudes aceptadas
En El Prat se presentaron 450 solicitudes, de las que se resolvieron de manera
favorable 289. De ellas, 81 se concedieron gracias a la convocatoria propia del
Ayuntamiento, lo que representa el 34 %
de los casos desestimados por parte de
la Generalitat.

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS
PARA EL ALQUILER EN EL PRAT DE LLOBREGAT
GENERALITAT FAVORABLE

EL PRAT FAVORABLE

GENERALITAT DESFAVORABLE

EL PRAT DESFAVORABLE
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Nueva convocatoria
El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva convocatoria de estas ayudas municipales, ampliando el presupuesto en
un 30 % con la voluntad, sobre todo, de
poder atender a los colectivos con mayores dificultades.
Está previsto que las dos convocatorias, la de la Generalitat y la del Ayuntamiento de El Prat, estén abiertas simultáneamente durante la primavera del
2020

❧

La información más detallada de esta
nueva convocatoria se publicará en
www.pratespais.com y en www.elprat.cat

Las ayudas
se gestionan
en la oficina
municipal
de vivienda,
Prat Espais.

Una de les activitats que ofereix el Centre de Promoció Econòmica són les formacions per a persones que volen crear una empresa o millorar la gestió
de la que ja tenen.
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10 fets que han marcat la política
econòmica municipal l’any 2019
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L’impuls de la contractació de qualitat, els ajuts a la creació de
noves empreses i les activitats de dinamització del comerç local
són alguns dels assoliments destacats de l’any passat

1- Nou model de competències al
Servei Local d’Ocupació, adaptat a
les necessitats de les persones
El Servei Local d’Ocupació (SLO) del
Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament atén persones que busquen feina o volen millorar la seva situació professional, i també empreses
que cerquen personal. El SLO ha implementat un nou model d’intervenció
en els processos d’orientació i acompanyament a la inserció laboral amb
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat
de les persones, especialment dels
col·lctius més vulnerables, a partir de
tres itineraris d’orientació laboral basats i adaptats al perfil professional de
cada persona.

2- Impuls a la contractació de qualitat
L’any 2019, el 82,1 % dels contractes
formalitzats a través de les subvencions
a la contractació han estat indefinits,
mentre que des del Programa 30 Plus,
amb ajuts a les empreses, el percentatge de contractació indefinida ha estat
del 14,0 %. D’altra banda, el 25,5 % dels
contractes gestionats per la Borsa de
Treball són indefinits.
3- Ajut a la creació de noves
empreses
El Centre Local de Serveis a les Empreses treballa per desenvolupar el teixit
empresarial local, ajudant a la creació,
consolidació i creixement de les noves
empreses i de les ja existents, tot millo-

rant-ne la competitivitat. L’any 2019 es
va donar suport a la creació de més de
80 empreses que, en conjunt, han generat 100 nous llocs de treball.
4- Formació per a l’ocupació i la
requalificació professional
Al llarg del 2019, un total de 311 alumnes han participat en cursos de formació, ja sigui per a persones en atur o en
actiu. Dins dels cursos adreçats a persones treballadores en situació d’atur, la
taxa d’inserció laboral en finalitzar l’any
s’ha situat en el 52,5 %.
5- Foment de la presència de dones a
la indústria
L’any 2019 es va iniciar un cicle de for-

cions identificar, quantificar i monetitzar
el valor social que generen.
7- Activitats de dinamització
comercial
S’ha donat suport a les associacions comercials del Prat en les activitats de promoció i dinamització i en l’enllumenat
dels carrers, subvencionant el 80 % dels
projectes d’il·luminació.
8-Nou distintiu “Premium” per al
comerç local
El programa “El Prat, comerç de qualitat”,
subvencionat per l’Ajuntament, assessora i acredita la qualitat dels establiments
comercials per millorar-ne i modernitzarne la gestió i competitivitat. L’any 2019
es va augmentar el valor del segell “El
Prat, comerç de qualitat” amb la creació
d’un distintiu “Premium” d’excel·lència
dels establiments comercials.
9- Certificat internacional de qualitat
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament compta amb el certificat de gestió de qualitat internacional
ISO 9001. Una auditoria realitzada el
2019 no va trobar cap desviació, la qual
cosa ratifica el compromís amb la millora contínua dels serveis i actuacions
amb l’objectiu de millorar la satisfacció
de la xarxa empresarial i comercial, de
les persones que cerquen feina o volen
emprendre i de la ciutadania en general.

macions amb l’objectiu de fomentar
les vocacions industrials, molt especialment, entre les dones. Al març es va fer
la I Jornada Dona i Indústria, que va tenir
com a objectiu posar en valor la presència de la dona en els sectors industrial
i tecnològic (trobareu més informació a
la pàgina 34).

6- Primer municipi català a calcular
el Valor Social Integrat de l’economia
social
S’ha calculat el Valor Social Integrat
(VSI) amb les 11 principals empreses
d’economia social del Prat. El VSI és un
nou model de comptabilitat social que
té per objectiu permetre a les organitza-

10- Innovació per adaptar-se als
nous temps
Després de molts anys de consolidació
de les polítiques municipals d’ocupació,
formació i suport a l’empresa, ara s’inicia
un procés de reflexió amb noves bases
per a un servei públic que aposti per la
intel·ligència col·lectiva de l’equip professional de l’Àrea de Desenvolpament
Econòmic

❧

Visiteu elprat.cat/economia
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Inserció laboral a la indústria
amb perspectiva de gènere
L’Ajuntament del Prat fa per primera vegada un curs d’Iniciació al manteniment
industrial tot promovent la presència de dones en un sector on són clara minoria
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L’Ajuntament
del
Prat està realitzant
per primera vegada
un curs d’Iniciació al
manteniment industrial, amb una part
teòrica i una altra de
pràctiques en empreses pratenques dels
sectors de la logística, la climatització o
l’alimentació, entre
d’altres.
El curs s’emmarca
en
el
Programa
d’Ocupació a la Indústria Local (OIL) de
la Diputació de Barcelona, que pretén
fomentar la competitivitat de la indústria
local —en aquest cas
la del Prat— i alhora
generar ocupació de
qualitat.

“M’agrada la
calefacció”

Sector
masculinitzat
Com en altres sectors
històricament masculinitzats, l’Ajuntament
mira de fomentar la perspectiva de gènere en les formacions de l’àmbit industrial per promoure-hi la presència de
dones.
L’alumnat del curs, format per un grup
de 15 persones, de les quals un 20 % són
dones, adquireix coneixements bàsics
de diferents vessants del manteniment
industrial (mecanització, instal·lacions
d’aigua, calefacció, ventilació, refrigeració i electricitat) i així millora les seves
competències professionals i, per tant,
la seva ocupabilitat.

Teoria a l’Illa dels Banyols
La formació teòrica, impartida als tallers
de l’Institut Illa dels Banyols, es va realitzar durant el darrer trimestre del 2019.
Les pràctiques en empreses, d’un mes
de durada, han començat aquest mes
de gener en indústries ubicades al Prat.
Al llarg de tot el procés de formació i
recerca de feina, l’alumnat compta amb
l’acompanyament individualitzat d’una
tècnica d’ocupació del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del
Prat

❧

La dona que apareix a la foto es
diu Cornelia Rotariu, és d’origen
romanès i té 34 anys. La Cornelia
explica que va decidir participar
en aquest curs per tenir més
oportunitats de trobar feina (en
paral·lel, està en tràmits per
homologar el batxillerat que va
obtenir al seu país). “Fins ara he
treballat en la neteja, però he
descobert que m’agrada molt el
tema de la calefacció i les calderes,
se’m dona bé”, explica mentre fa
pràctiques en una empresa del
sector al Prat, Sat Remolar. “Animo
les dones a apuntar-se a aquest tipus
de cursos; encara que els sembli
que la indústria és cosa d’homes, les
dones estem igual de capacitades
per fer aquestes feines”, assegura.

Els nens i nenes intgrants de les cooperatives van pujar a l’escenari de l’auditori del Cèntric durant l’acte de presentació del projecte.

Neixen noves cooperatives
escolars simulades al Prat
L’alumnat de 5è de primària de les escoles Bernat Metge, Joan Maragall i Mare de Déu
del Carme participa al projecte de Cultura Emprenedora a l’Escola creant cooperatives

El curs passat, les escoles Bernat Metge
i Joan Maragall van crear cooperatives
simulades en el marc del programa de
Cultura Emprenedora a l’Escola, de la
Diputació de Barcelona. Aquest curs, a
les dues escoles citades, que repeteixen l’experiència, se’ls ha sumat l’Escola
Mare de Déu del Carme.
Aquest projecte vol apropar el món de
l’economia social i solidària i els principis del cooperativisme a l’escola: la participació voluntària i oberta, la gestió
democràtica, l’interès per la comunitat,
la participació econòmica de les persones sòcies en un projecte comú...
Un procés dividit
en fases
Tots els i les alumnes implicades, de 5è
de primària, són socis i sòcies fundadores de la cooperativa. El procés dura
tot el curs i consta de diverses fases: la

constitució i legalització de la cooperativa (triant-ne el nom i representants,
elaborant-ne els estatuts, determinantne el capital social...), el disseny dels

Suport de
cooperatives reals
Entitats de l’economia social i
solidària del Prat, com la Cooperativa
Obrera de Viviendas, Cooufar, Som
Connexió i Inmenta (Saó Prat)n han
assessorat l’alumnat sobre diversos
aspectes. També rebran informació
de l’entitat de finances ètiques
Fiare i de personal tècnic municipal.
Els productes que fabriquin les
cooperatives escolars es posaran
a la venda en un mercat al maig.

elements gràfics, l’elecció del producte
a elaborar, la seva venda i, finalment,
la destinació d’una part dels beneficis
a projectes socials de la ciutat, elegits
pel mateix alumnat. Les cooperatives
s’anomenen Love Planet (Escola Bernat
Metge), Els Trastos (Escola Joan Maragall) i CT27 i MDC28 (Escola Mare de
Déu del Carme).
Competències i
aprenentatge
Amb aquest projecte, l’alumnat desenvolupa competències formatives
(lingüístiques, matemàtiques, digitals,
artístiques...) alhora que aprèn que hi
ha un model econòmic alternatiu al
tradicional, que posa el benestar de les
persones al centre en lloc del lucre i els
beneficis

❧

Vídeo a elprat.tv
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UNA ASSOCIACIÓ VEÏNAL CADA MES
Aquest és el primer article d’una sèrie que tractarà totes les
associacions veïnals del Prat

GERMÁN CASAS
Presidente de la
Asociación de Vecinos
de Las Palmeras

La información
y la entrevista
de esta
página están
extraídas de un
reportaje de
elprat.tv que
se puede ver
en el apartado
“El Prat a fons”.

¿Cómo era el barrio cuando usted
llegó hace más de 30 años?
Esto era un criadero de palmeras,
por eso el barrio se llama así. Aquí
llegó mucha inmigración que
construyó primero barracas como
las que había en Montjuïc, en
Barcelona, para que la gente pudiera
dormir. Después, cada vecino
construyó su casa, pero al principio
no había escrituras de viviendas o
de suelo. Yo fui de los primeros.

Associació Veïnal
de les Palmeres
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“No queremos
vivir con más
incertidumbre”
El pleno municipal ha
instado a Aena a regularizar
la situación del barrio
El barrio de Les Palmeres se creó en
1953 a partir de una promoción del Ministerio de Vivienda en unos terrenos
que eran del Ayuntamiento de Barcelona. La administración planificó unas 110
viviendas de protección oficial, de las
cuales solo se construyeron 44. Posteriormente se cedieron los solares, pero
las escrituras de las casas llegaron después de que el barrio quedara afectado
por las servidumbres del aeropuerto:
una irregularidad administrativa que
hoy todavía continúa.
A la sombra del
aeropuerto
“Cuando yo compré mi casa, aquí no
había escrituras”, recuerda Germán Casas, que llegó al barrio hace 32 años y
refundó con José Jurado la asociación
vecinal. La entidad vive desde entonces con incertidumbre el futuro de sus

Fue creada hace más de 30 años,
si bien anteriormente existía
otra entidad que consiguió que
se asfaltara y dotara de servicios
a esta zona de la ciudad.

viviendas, calificadas como “sistema general aeroportuario” en el Plan General
Metropolitano de 1976 y como “subsistema de protección urbana” por el Plan
Director del Aeropuerto de 1999. Un
proyecto que presentó hace dos años el
Ministerio de Fomento contemplaba la
urbanización de esta área, que quedaría
incluida en la Ciudad Aeroportuaria.
Por entonces, el abogado de la asociación envió una carta a Aena “para pedirles que nos expropiaran o nos afectaran”, recuerda Casas, quien asegura que
las 40 familias afectadas se han sentido
olvidadas durante años por parte del
Ayuntamiento, aunque valoran de forma positiva los últimos movimientos:
“Empezamos a ver la luz”.
Casas destaca la moción que el pleno municipal aprobó el pasado mayo
en la cual se insta a Aena a consolidar
el barrio. A la vez, se muestra optimista
también con la nueva configuración del
Gobierno en España: “A ver si a partir de
ahora hay una mesa de negociación”

❧

[ Luis Rodríguez Alonso ]

¿Cuáles son las principales
reivindicaciones que ha
conseguido el barrio?
La asociación de vecinos que había
antes que nosotros luchó para
que aquí se asfaltara y se hicieran
varias mejoras. Antes teníamos dos
depósitos de desguace de coches,
uno del Ayuntamiento de El Prat y
otro de Barcelona. Todo esto se ha
ido eliminando y se puede decir que
el barrio está bastante bien.
¿Qué necesidades tiene Les
Palmeres actualmente?
Tenemos una cierta sensación
de dejadez. Viene el camión de
la basura y tenemos todos los
servicios cubiertos, pero siempre
hay cosas. Se tendría que volver
a asfaltar y mejorar los puestos
eléctricos, aunque eso ya depende
de la empresa suministradora.
¿Cómo ven el desarrollo de El
Prat Sud, con el que Les Palmeres
quedará integrada en el resto del
entramado urbano?
No creo que sea bueno que
tengamos una carretera con un
tráfico constante y ruido como
vamos a tener a partir de ahora. Si
durante unos años nos quejábamos
del ruido del aeropuerto, que se
solucionó con el cambio del sistema
de pistas, ahora serán los coches.

Petanca de alto nivel en
la Granja de la Ricarda
El torneo Ciutat del Prat – Pota Blava Petanca estrena ubicación
En las pasadas fechas navideñas, el Torneo Internacional Ciutat del Prat – Pota
Blava Petanca, organizado por el Club Petanca Prat, celebró su décimo aniversario
con un buen puñado de novedades.
El número de participantes aumentó
un 50 % respecto a la última edición,
gracias a la creación de una competición
femenina con 16 equipos de 3 jugadoras. En total, alrededor de 150 deportistas compitieron el fin de semana del
21 y 22 de diciembre en la Granja de la
Ricarda, escenario que se estrenaba reemplazando a los jardines de la Ribera.
Aprovechando carpas utilitzadas durante la pasada Fira Avícola, el campeonato
contó con más de 20 pistas a cubierto y
gradas para el público

❧

Jugadoras participando en el torneo (vídeo en elprat.tv).

Para personas abonadas a los CEM Sagnier y Estruch
Las causas principales del debilitamiento de la faja abdominal y el suelo pélvico
son el embarazo y parto, posparto, algunas prácticas deportivas con impacto,
menopausia, envejecimiento, herencia...
La técnica hipopresiva ayuda a prevenir este debilitamiento de forma más
efectiva que los abdominales tradicionales y es adecuada para cualquier
persona, edad y nivel de forma física
(excepto personas hipertensas y mujeres embarazadas). Para poder participar
en cualquier sesión de hipopresivos hay
que reservar la actividad presencialmente en la recepción de los CEM o en
elprat.cat/esports

❧
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Abdominales hipopresivos,
nueva actividad guiada
Las personas abonadas a los CEM Sagnier y CEM Estruch cuentan, desde el 7
de enero pasado, con una nueva actividad guiada de 25 minutos dentro de la
parrilla de Prat Activitats: abdominales
hipopresivos.
Los hipopresivos son una combinación de ejercicios posturales y respiratorios que no aumentan la presión
intraabdominal sino que la disminuyen, provocando a corto, medio y largo
plazo efectos positivos para la salud a
nivel postural, respiratorio, vascular, metabólico y sexual, mejorando el tono de
la musculatura de la faja abdominal y el
suelo pélvico.

EL PRAT

La nueva actividad se ofrece en los
CEM Estruch (foto) y Sagnier.
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FLAIXOS D’ESPORTS

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2019–2020
El mes de novembre passat van començar les activitats de Jocs Esportius Escolars (JEE) del Prat, amb força participants. Els JEE
s’inicien amb els esports col·lectius i enguany hi ha 59 equips de futbol sala, 1 de futbol-7, 21 de bàsquet i 8 de voleibol. Aquests
equips fan lligues regulars durant tota la temporada als patis de les escoles i a les instal·lacions municipals, tant divendres a
la tarda com dissabtes al matí. Al gener comencen els JEE d’esports individuals. El diumenge 26 tindrà lloc el tradicional cros
escolar al parc Nou, que aplega més de 800 escolars del Prat i de ciutats veïnes. Aquest any, dins del cros escolar, es torna a
repetir la cursa solidària per a totes les edats, que l’any passat va ser un èxit de participació. També durant el gener comencen
els JEE de patinatge de curses, patinatge artístic, gimnàstica rítmica, atletisme, escacs, tennis taula, judo, taekwondo...
FOTO: THOMAS LOVELOCK | OIS / FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
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EL PATINADOR PRATENC NIL LLOP, ALS JOCS
OLÍMPICS D’HIVERN DE LA JOVENTUT
El Jocs Olímpics d’Hivern de la
Joventut s’han celebrat a Suïssa amb la
participació dels patinadors pratencs
Nil Llop, Luisa González i Carla Álvarez,
tots tres del Club Patí Cobra, que han
competit a les proves dels 500 metres
(on Llop va aconseguir la medalla de
plata), 1.500 metres i Mass Start (la
marató). Per a Nil Llop, els Jocs són
el preludi del campionat del món de
patinatge de velocitat sobre gel. El
potablava ha tancat un 2019 immillorable
amb tres medalles als mundials, sis
a l’europeu i la recent nominació als
Premis Llobregat en la categoria de
Millor Crescuda. A la foto, Nil Llop, a
l’esquerra, al podi dels 500 metres
dels Jocs Olímpics de la Joventut.

FLAIXOS D’ESPORTS
9è TROFEU SOLIDARI DE PATINATGE A L’ESTRUCH
El Club Patí Delta Prat ha celebrat la
novena edició del Trofeu Solidari de
patinatge de velocitat al patinòdrom
del CEM Estruch. Hi han participat
prop de 150 patinadors i patinadores
arribats d’arreu de Catalunya, a més
dels participants del mateix club i de
les altres dues entitats de patinatge
del Prat (el Patí Cobra i el Ciutat del
Prat). Cada participant al trofeu ha
hagut d’aportar-hi almenys un quilo
d’aliments (per a Càrites) i una joguina
(per als infants de l’Hospital de Sant
Joan de Déu) a mode d’inscripció a
la competició. Vídeo a elprat.tv
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VÒLEI PLATJA SOLIDARI
La platja de Can Camins del Prat ha estat la ubicació
del primer torneig d’hivern organitzat pel club Víkings
Vòlei Prat i l’entitat Love it, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Prat. Aquest esdeveniment ha tingut
dues finalitats: d’una banda, la vessant solidària, ja que
part de la recaptació s’ha destinat a l’ONG Sant Quirze
pels Infants i, de l’altra, l’esportiva, per promoure
la modalitat del vòlei platja. Vídeo a elprat.tv

HOQUEI CONTRA LA MORT SOBTADA
El Club Hoquei Prat ha organitzat el torneig solidari d’hoquei
base que celebra cada Nadal a la pista del pavelló cobert del
CEM Sagnier per recaptar fons per a l’Asociación Española
contra la Muerte Súbita José Durán #7. Enguany, en aquesta 4a
edició han participat sis equips convidats (Corbera, Sant Just,
Navarcles i tres de la Salle Bonanova) que hi han jugat partits
amistosos contra els equips base del Prat. Vídeo a elprat.tv
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