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L’Ajuntament fomenta la innovació 
pedagògica en educació ambiental
Aquest curs s’han destinat 10.200 € de subvencions municipals a 9 projectes
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ajuntament - OIAC (Oficina

d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Lloro, Serveis de

Joventut 934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

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

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

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

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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Mesures urgents per protegir el litoral del delta del Llobregat: això ha 
demanat l’Ajuntament del Prat a totes les administracions després del pas del temporal Glòria. Per al consistori, no només cal fer 
les inversions necessàries per adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic, sinó també que les institucions que governen 
el territori, com el Consorci dels Espais Naturals del Delta, estiguin ben dotades per fer front a un escenari de vulnerabilitat 
que es mantindrà. El Glòria gairebé va fer desaparèixer la platja de Can Camins, va endur-se algunes zones de vegetació dunar 
que s’estava estabilitzant i va desplaçar més de 300 metres de passeres de fusta. Part de l’arena desapareguda tornarà a les 
platges de forma natural i l’Autoritat Portuària de Barcelona farà a la primavera la seva aportació anual de sorres. Tot i això, 
la platja va perdent cada any amplada i altura.

Balanç de danys

L’Ajuntament del Prat calcula que reparar els danys del Glòria (replantació d’arbres, reposició de senyals, neteges i recollides, 
etc.) costarà 421.000 €. El consistori s’ha adherit a la petició de declarar el litoral català com a zona catastròfica, que hauria 
de decretar el Govern espanyol. El Parc Agrari del Baix Llobregat també ha patit danys i s’ha adherit a la petició de zona 
catastròfica. Vídeo a elprat.tv ❧

El riu Llobregat va arribar als 1.300 metres cúbics per segon al Prat, quan el seu cabal mitjà és de 21. Va quedar lluny, però, dels 4.000 que pot 
acollir la zona inundable. La plataforma de formigó del parc del Riu va quedar submergida a més de 4,30 m de profunditat.

A tot el municipi van caure 394 arbres i 90 senyals de trànsit van resultar 
danyats. També es van registrar fins a 200 petits talls d’electricitat. 

Tasques de neteja del litoral per part de l’Ajuntament del Prat poc 
després del pas del temporal.
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El Glòria es va endur bona part de la platja de Can Camins. L’octubre passat, un altre temporal va fer desaparèixer la platja naturista, a la qual 
s’ha tancat temporalment l’accés perquè l’escullera ha quedat inestable. En global s’ha perdut tota la sorra abocada pel Port la primavera passada. 
(FOTO: JORDI RUESTES).

Un centenar de persones voluntàries, convocades pel Consorci dels Espais Naturals, van participar el 16 de febrer en la neteja de residus a diverses 
platges del Prat, les de Ca l’Arana, Carrabiners i Semàfor, i Remolar. L’objectiu de l’acció era deixar aquestes platges preparades per a la temporada 
de nidificació dels ocells (de l’1 de març al 31 de juliol) i fer-ho a mà per no malmetre la vegetació i no afectar la fauna. Vídeo a elprat.tv
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S

Amenudo decimos que nuestra ciudad se fundamenta en los valores de la igualdad, la equidad y la diversidad. 
Construimos comunidad y hacemos políticas públicas desde estos principios. Y como herramientas 
fundamentales nos valemos de la educación y la cultura para que seamos personas más críticas y emancipadas. 
Potenciando también la educación ambiental para conocer y cuidar nuestro entorno, tal y como os contamos 
en este número de la revista municipal.

Este cuidado por nuestro entorno, por nuestro delta, es el que practicaron las decenas de personas que se 
prestaron voluntarias para limpiar las playas protegidas después de que el temporal Gloria vertiera numerosos 
residuos. Doy las gracias en nombre de la ciudad a todas estas personas, así como a todo el personal municipal 
que ha trabajado incansablemente para recuperar la normalidad en nuestra ciudad tras los vientos y los 
aguaceros. Y a todo el que ha mostrado su preocupación por el futuro de los espacios naturales y del litoral, 
frente a las amenazas que suponen tanto las adversidades climáticas como los anuncios de los que querrían 
hacer crecer infraestructuras como el aeropuerto sin límite.

El cambio climático es una realidad innegable. Ahora no se trata de ser más o menos ecologista, más o 
menos comprometidos en nuestra relación abstracta con el planeta; ahora la realidad nos dice que estamos 
en una situación de emergencia climática. Hay que actuar desde todos los frentes: las administraciones, las 
empresas, las entidades y, también, la ciudadanía. Y por eso en breve vamos a impulsar un plan de acción que 
se explicará en esta revista.

Antes, sin embargo, conmemoraremos otro Día Internacional de la Mujer. Un nuevo 8-M que tiene que volver 
a ser un clamor contra las violencias machistas. En El Prat usamos la tecnología para poner en marcha una 
nueva herramienta contra esta lacra, como os contamos en este número. Este marzo, volvamos a llenar las 
calles por la igualdad y la libertad de las mujeres, que es la igualdad y la libertad de todos.

El cambio climático es 

una realidad innegable. 

Hay que actuar desde 

todos los frentes: las 

administraciones, las 

empresas, las entidades y, 

también, la ciudadanía.

Eduquem en el compromís

ovint diem que la nostra ciutat es fonamenta en els valors de la igualtat, l’equitat i la diversitat. Construïm 
comunitat i fem polítiques públiques des d’aquests principis. I com a eines fonamentals ens valem de l’educació 
i la cultura per tal que siguem persones més crítiques i emancipades. Potenciant també l’educació ambiental 
per conèixer i tenir cura del nostre entorn, tal i com us expliquem en aquest número de la revista municipal.

Aquesta cura pel nostre entorn, pel nostre delta, és el que van practicar les desenes de persones que es van 
prestar voluntàries per netejar les platges protegides després que el temporal Glòria hi aboqués nombrosos 
residus. Dono les gràcies en nom de la ciutat a totes aquestes persones, i també a tot el personal municipal 
que ha treballat incansablement per recuperar la normalitat a la nostra ciutat després de les ventades i els 
aiguats. I a tothom qui ha mostrat la seva preocupació pel futur dels espais naturals i del litoral, davant 
de les amenaces que suposen tant les adversitats climàtiques com els anuncis dels qui voldrien fer créixer 
infraestructures com l’aeroport sense límit.

El canvi climàtic és una realitat innegable. Ara no va de ser més o menys ecologista, més o menys compromesos 
en la nostra relació abstracta amb el planeta; ara la realitat ens diu que estem en una situació d’emergència 
climàtica. Cal actuar des de tots els fronts: les administracions, les empreses, les entitats i, també, la ciutadania. 
I per això ben aviat impulsarem un pla d’acció que us explicarem en aquesta revista.

Abans, però, commemorarem un altre Dia Internacional de la Dona. Un nou 8-M que ha de tornar a ser un 
clam contra les violències masclistes. Al Prat usem la tecnologia per posar en marxa una nova eina contra 
aquesta xacra, com us expliquem en aquest número. Aquest març, tornem a omplir els carrers per la igualtat 
i la llibertat de les dones, que és la igualtat i la llibertat de tothom. 

Lluís Mijoler
L’alcalde

El canvi climàtic és una 

realitat innegable. Cal 

actuar des de tots els fronts: 

les administracions, les 

empreses, les entitats i, 

també, la ciutadania.

       
    @Mijoler       
    mijoler
    mijoler
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Les 4 claus

[1]

Aquest curs, 9 projectes 

d’educació ambiental 

han rebut subvencions 

municipals per un valor 

total de 10.200 €.

[2]

Una de les prioritats del 

Pla d’Actuació Municipal 

2020-2023 és la 

lluita contra el canvi 

climàtic i la promoció 

de la sostenibilitat i 

l’eficiència energètica. 

[3]
La xarxa “El Prat, escoles 

més sostenibles” està 

integrada per 23 centres 

educatius de la ciutat, 

dels quals 13 tenen el 

distintiu d’Escola Verda.

[4]
Més enllà de l’educació 

ambiental, el conjunt 

de les subvencions 

municipals per a innovació 

pedagògica ascendeix 

a 25.200 euros.

El Prat potencia 
l’educació 
ambiental amb
projectes 
innovadors en 
escoles i instituts

Una de les prioritats del Pla d’Actuació 
Municipal 2020-2023 és la lluita contra el 
canvi climàtic i la promoció de la sosteni-
bilitat i l’eficiència energètica. I en aquest 
àmbit, l’educació ambiental és clau. Per 
això, l’Ajuntament subvenciona diversos 
projectes d’innovació pedagògica pro-
posats per escoles i instituts de la ciutat i 
que treballen aspectes com la la cura del 
medi ambient i la biodiversitat —a partir 
de jardins o horts escolars— o la reduc-
ció de plàstics i altres residus.

Aquest curs, nou projectes d’educació 
ambiental han rebut subvencions mu-
nicipals per un valor total de 10.200 
€. D’aquests nou, i a tall d’exemple, 
n’expliquem dos:

“Apropa’t a l’hort  
del Dalí”

L’hort de l’Institut Salvador Dalí es va 
crear l’any 1995 amb la col·laboració 

de l’Ajuntament, i des d’aleshores s’ha 
anat ampliant i divesificant. És un espai 
verd amb una bassa d’aigua, plantes de 
riu i vegetacó dunar. Aquest curs s’hi 
afegirà un espai de compostatge i un 
hivernacle. També s’hi faran censos de 
flora i fauna i s’hi utilitzarà la tècnica del 
fototrampeig per capturar instantànies 
dels animals. A més, s’hi faran activitats 
d’aprenentatge servei en què alumnes 
de 4t d’ESO, després d’haver adquirit 
coneixements sobre l’hort, els compar-
tiran amb l’alumnat de 1r. 

En aquest projecte participen 120 
alumnes de 1r, que utilitzen l’hort du-
rant l’assignatura de Biologia, i 12 de 
l’Aula Oberta de 4t, que treballen dues 
hores setmanals en aquest espai verd. 
Indirectament, el projecte beneficia els 
680 alumnes del centre, així com les es-
coles de primària de la zona, que poden 
visitar l’hort.
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“Decàleg en acció”

Aquest projecte de l’Escola Charles 
Darwin es basa en un decàleg de bones 
pràctiques que el centre va elaborar el 
curs passat i que aquest any s’està co-
mençant a traduir en accions concretes.
Els i les 500 alumnes del centre partici-
pen en accions de motivació, sensibilit-
zació i orientació per incorporar pràc-
tiques més sostenibles en el dia a dia 
(estalvi d’energia, reciclatge i reutilitza-
ció de materials, embolcalls sostenibles 
dels esmorzars, etc.). Al final del curs se 
n’avaluaran els resultats. 

Altres projectes

Entre la resta de projectes d’educació 
ambiental subvencionats per l’Ajunta-
ment n’hi ha per reduir l’ús de plàstics 
o de residus, com ara “Bye bye, ampo-
lles”, de l’Escola Can Rigol; “Plàstic d’un 
sol ús? Si us plau, no siguis pallús!”, de 
l’Escola Jaume Balmes, o “Escoles Verdes”, 
de l’Institut Les Salines. Altres plantegen 
activitats de jardineria o al voltant d’un 
hort, com “Berjardí” (Escola Bernat Met-
ge), “Ens plantem a l’hort” (Escola Josep 
Tarradellas), “El jardí mediterrani: espai 
del nostre entorn natural” (Institut Es-
tany de la Ricarda) o “Enjardinament Zo-
nes Baldiri” (Institut Baldiri Guilera) ❧

Les escoles i instituts del Prat tenen una llarga trajectòria pel que fa a 
l’educació ambiental. Així, la xarxa “El Prat, escoles més sostenibles” 
està integrada per 23 centres educatius de la ciutat, dels quals 13 tenen 
el distintiu d’Escola Verda, que acredita que han fet una diagnosi sobre 
paràmetres de sostenibilitat i han elaborat una estratègia de millora a 
llarg termini. Des dels orígens del distintiu, fa una vintena d’anys, milers 
d’alumnes han participat en els seus programes d’educació ambiental.

Xarxa “El Prat, escoles més sostenibles”

Alumnes 
de l’Escola 
Charles 
Darwin 
posen en 
pràctica, 
mitjançant 
jocs, els 
principis del 
seu Decàleg 
de bones 
pràctiques 
ambientals, 
com el 
reciclatge i 
reutilització 
de materials 
i residus. 

L’hort de 
l’Institut 
Salvador 
Dalí 
l’utilitzen 
120 alumnes 
de 1r d’ESO 
durant 
l’assignatura 
de Biologia i 
12 de l’Aula 
Oberta de 4t.
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El Prat, referent català 
en educació ambiental

El passat mes d’octubre va arrencar 
una nova edició del programa munici-
pal “Apropa’t al delta”, un dels primers a 
Catalunya d’educació ambiental, amb 
més de 30 anys d’història i pel qual han 
passat fins ara més de 200.000 alumnes 
d’arreu del país.

L’any 1987 es van iniciar les visites al 
delta per donar a conèixer la rica bio-
diversitat del territori i transmetre a in-
fants i joves la necessitat de preservar-
lo. Els Espais Naturals del Delta, que 
alberguen un dels aiguamolls més im-
portants del país, constitueixen una de 
les zones més destacades de Catalunya 
pel que fa a educació ambiental i recer-
ca. Es tracta d’un entorn natural únic, 
en un àmbit metropolità mediterrani, al 
costat de camps de conreu i envoltat de 
grans infraestructures com l’aeroport.

Més de 200.000 alumnes han participat al programa de l’Ajuntament 
“Apropa’t al delta”, amb més de 30 anys d’història

Als Espais Naturals del Delta del Llo-
bregat, amb 460 hectàrees dins del ter-
ritori municipal del Prat (que represen-
ten un 14 % de la seva superfície total), 
s’hi troben més de 350 espècies d’aus i 
20 hàbitats naturals d’interès europeu. 
El Consell de les Comunitats Europees 
també ha declarat els Espais Naturals 
com a Zona d’Especial Protecció per a 
les Aus, i més de 900 hectàrees estan 
protegides per la Xarxa Natura 2000; 
d’aquestes, més de la meitat es troben 
al Prat. El nostre municipi concentra els 
principals hàbitats naturals del delta del 
Llobregat, que atresoren una extraor-
dinària riquesa botànica i faunística: 
aiguamolls (estanys, canyissars i mares-
mes), pinedes litorals, dunes, conreus de 
regadiu i de secà,  arbredes de ribera i el 
tram final del riu Llobregat ❧

Al programa “Apropa’t al delta” es 
va afegir fa tres anys “Apropa’t al 
camp”, amb la voluntat d’acostar 
l’alumnat a les tècniques de 
conreu tradicional i a l’agricultura 
ecològica. A la finca agrícola de 
la Marina, de propietat municipal 
i situada al costat dels Espais 
Naturals del Riu, l’alumnat pot 
conèixer la història agrícola del 
Prat i, alhora, experimentar en 
primera persona les feines de la 
pagesia tot conreant arròs en 
una petita parcel·la, un cultiu 
que històricament havia estat 
molt importat al municipi.

Apropa’t al camp
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Subvencionar la innovació 
pedagògica, invertir en futur

L’Ajuntament del Prat creu que per 
avançar cap a una societat més equita-
tiva, democràtica i innovadora cal que, ja 
des de l’escola, es potenciïn aquests va-
lors. Per això atorga subvencions als cen-
tres educatius i AMPA/AFA, a fi d’aportar-
los recursos i estratègies perquè puguin 
desenvolupar projectes innovadors 
(com els d’àmbit ambiental explicats 
abans, o el projecte Sorell de reutilització 
de llibres de text), per enfortir les habi-
litats parentals dels pares i mares, o per 
desenvolupar estratègies que afavorei-
xin la igualtat d’oportunitats i el desen-
volupament integral dels infants. 

Iniciatives nascudes 
als centres

Per a aquest curs, les subvencions 
municipals per a innovació pedagò-
gica sumen 25.200 €, amb els quals 
l’Ajuntament dona suport i estímul a les 
iniciatives que neixen als centres públics.

Els projectes es valoren seguint crite-
ris objectius sobre innovació pedagò-
gica en metodologies d’ensenyament i 
d’aprenentatge, el treball en comunitat 
i la participació ciutadana, entre d’altres.

Hi han participat la majoria de centres 
del Prat, que han presentat 26 projectes 
de temàtiques molt interessants, amb 
metodologies que permeten als infants 
i joves ser més competents dins la socie-
tat actual alhora que proporcionen una 
educació activa, flexible, inclusiva, tole-
rant, responsable i sostenible. 

Les metodologies proposades pels 
centres han abarcat els ambients d’a-
prenentatge, el treball per projectes, 
el replantejament educatiu del temps 
d’esbarjo, l’aprenentatge basat en pro-
blemes i els models d’aprenentatge dia-
lògic, per citar-ne només alguns ❧

L’Ajuntament del Prat 
destina aquest curs 
25.200 € a projectes 
d’escoles i instituts

La direcció de l’Institut Salvador Dalí considera que aquestes subvencions “ens 
permeten enriquir els nostres processos d’ensenyament i aprenentatge, ja que 
aconseguim millorar i estimular les inquietuds, la curiositat i les ganes d’aprendre 
del nostre alumnat”. La direcció de l’Escola Bernat Metge creu que “les subvencions 
ens permeten implementar projectes d’innovació propis que impacten en tota 
la comunitat, millorant la qualitat educativa i la convivència en els centres.”
Finalment, el Centre de Recursos Pedagògics del Prat destaca “la connexió 
dels projectes presentats amb els processos de millora i innovació dels centres, 
especialment els Ambients d’Aprenentatge i el Treball per Projectes”. 

Què n’opinen els centres?

A l’Escola Galileo 
Galilei fan 
un projecte, 
anomenat 
“Galiambients”, 
orientat al 
coneixement 
del medi.

A l’Institut 
Baldiri Guilera 
han muntat 
una exposició 
amb motiu de 
la celebració 
de 2019 
com a Any 
Internacional 
de la Taula 
Periòdica.
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Jordi Ibern i TortosaAntonio Miguel Ruiz RedondoSandra Patricia Daza Puente

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

    @jordi_ibern       
    @ERC_ElPrat       
    Esquerra El Prat

Memòria i justícia
En el darrer ple municipal de la 
ciutat, des d’Esquerra Republicana vam 
impulsar una moció per commemorar les 
víctimes pratenques assassinades als camps 
de concentració nazis. Va ser aprovada per 
unanimitat. La idea d’aquesta proposta 
és doble: d’una banda, que l’Ajuntament 
posi recursos per fer un cens de tots els 
pratencs i pratenques deportats a camps 
de concentració nazis; de l’altra, fer un 
reconeixement públic a tots i totes les 
deportades amb la instal·lació de llambordins 
als carrers, començant pels cinc pratencs 
assassinats al camp de concentració de 
Mauthausen-Gusen. Veritat, Justícia i 
Reparació: tres paraules que volem posar al 
centre per tal de no oblidar una època negra 
de la història de la humanitat i que hauríem 
de ser capaços que mai es torni a repetir.
 
A més a més, continuant amb la 
nostra voluntat de ser la veu de la ciutadania 
dins l’Ajuntament, vam demanar a l’equip 
de govern facilitar tots els mitjans tècnics 
necessaris per a les persones amb baixa 
capacitat visual perquè puguin saber, per 
exemple, quan poden travessar un semàfor 
amb seguretat. Si sou dels que patiu 
aquesta problemàtica, adreceu-vos a les 
Cases d’en Puig i allà us oferiran suport. 
 
Finalment, vam demanar quan 
sortirà a la llum el Pla Local per la Diversitat 
Sexual, Afectiva i de Gènere que ens diuen 
que s’està redactant des de l’any 2016. 
Entenem que seria inacceptable no poder 
aprovar-lo durant el primer semestre 
d’enguany. Fa massa temps que l’esperem. 
 
Escoltar, treballar i arribar a acords 
en favor del bé comú de la ciutadania: 
aquesta és la prioritat dels que volem fer un 
pas endavant i ser alternativa real de govern.

#8M 
Se nos viene un nuevo 8 de 
marzo, un nuevo encuentro feminista que 
sigue siendo necesario como el primer 
día, aunque algunos lo cuestionen.
El feminismo, como movimiento transversal, 
debe ser el eje desde el cual se vertebren 
todas las políticas públicas y debe ser la 
fuerza de la transformación cultural necesaria 
para frenar las voces que buscan retrotraer 
los avances que se han ido consiguiendo a 
los largo de los años, desde las propuestas 
de recortar juzgados de violencia machista 
que nos llegaban desde el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya a la igualdad 
laboral y salarial y a la visibilización y 
reconocimiento de las mujeres en todos 
los campos de la vida pública y privada.

Es urgente y necesaria la 
transformación del modelo económico, que 
debe plantearse con perspectiva de género, 
para que el progreso económico deje de 
sustentarse sobre los hombros de las mujeres 
que contribuyen con sus cuidados y su 
trabajo injustamente gratuito a lo que en su 
momento fue la materialización del Estado 
del Bienestar y, ahora, a que la crisis que aún 
nos azota no fuese más cruda de lo que es. 
Todas esas mujeres que se han visto y se 
ven abocadas a cuidar hijas/os, nietas/os 
o familiares enfermos y a capear crisis 
económicas con sus cortas jubilaciones deben 
ser reconocidas y remuneradas, deben tener 
derecho a bajas y jubilación y todas deben 
tener acceso a políticas públicas que impidan 
que sus progresos personales y profesionales 
se vean truncados o limitados por tener que 
elegir entre trabajar o cuidar a su entorno.     
Un verdadero Estado del Bienestar no 
puede construirse ignorando que los 
cuidados deben ser política y economía, 
porque para las mujeres eso supone el 
inicio de la verdadera emancipación.

Chapuza artesanal
Voy a contarte una gran chapuza 
que pagaremos entre todos. Pero antes 
actualicemos el marcador de propuestas. 
Volvimos a presentar otra pensando en 
facilitarte la vida, pero una vez más fue 
rechazada. Ya son 9 de 9. Te cuento la 
propuesta: como sabemos que algunas 
personas tenéis dificultades para entender 
las cartas que os envía el Ayuntamiento, y 
aún más si están escritas solo en catalán y 
de manera muy técnica, pedimos al alcalde 
Mijoler que se incluyera una casilla para 
poder elegir ser contestado en castellano. 
Una vez más, no pudo ser, pues tanto En 
Comú como Socialistas y Podemos votaron 
en contra.

En este último pleno, Ciutadans 
votamos en contra de la modificación del 
proyecto de obras y del contrato del Teatro 
Artesà. Aunque es difícil de entender, 
se modificó el proyecto de una obra ya 
finalizada y entregada ya hace casi un año. 
La modificación, aprobada en el pleno con 
los votos de En Comú y PSC, solo buscaba 
esconder, parchear y dar carpetazo a 
los numerosos errores e irregularidades 
cometidas y que han acarreado casi un 
millón y medio de aumento de gastos 
(casi novecientos mil imprevistos), tal vez 
por las prisas para inaugurar poco antes 
de las elecciones. Según los informes de 
Intervención y los Servicios Jurídicos, se han 
cometido muchas irregularidades, como 
modificaciones mediante órdenes verbales 
expresamente prohibidas por la normativa, 
obras sin cobertura contractual para poder 
pagarlas o de precios contradictorios. Vamos 
a estudiar, mediante nuestros servicios 
jurídicos, la posibilidad de emprender 
algún tipo de medidas legales para aclarar 
cualquier tipo de responsabilidades en todo 
este asunto. 

    @podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

    @antoniomiguelrr       
    @Cs_ElPrat        
Tel. 938 082 030 
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Emergència climàtica
L’emergència climàtica és 
un fet indubtable que només les forces 
reaccionàries s’atreveixen a negar. Es 
tracta d’un repte civilitzatori que cal 
afrontar de manera decidida i que 
requereix transformacions econòmiques, 
socials i polítiques de primer nivell. Des 
dels governs progressistes ens hem de 
posar a l’avantguarda de l’acció en favor 
de la transició ecològica perquè la causa 
d’aquesta degradació ambiental es troba 
en el mateix model econòmic insolidari que 
impedeix que les classes populars puguin 
desenvolupar projectes de vida dignes i en 
llibertat i, també, perquè els efectes de la 
crisi climàtica impacten amb més cruesa 
entre les persones amb menys recursos.

La crisi ecològica té efectes en tot 
el planeta ja clarament constatables, com és 
el canvi climàtic. A la nostra ciutat s’expressa 
en l’erosió de la línia costanera, en l’augment 
dels episodis de calor extrema o en pluges 
torrencials, com hem pogut comprovar amb 
els terribles efectes de la passada tempesta. 
Les solucions han de ser coordinades 
i valentes. Hem de repensar el nostre 
territori i les activitats que hi desenvolupem 
amb una nova perspectiva integral que 
garanteixi la sostenibilitat ambiental.

La mobilitat sostenible, saludable 
i eficient és un dels objectius que ens 
marquem, i per això hem de fomentar els 
desplaçaments en transport col·lectiu o amb 
vehicles no-contaminants. També hem de 
preparar el futur amb polítiques energètiques, 
explorant les possibilitats de l’energia 
fotovoltaica, fent compatible la generació 
de riquesa amb la preservació de l’entorn. 
Només amb visió de futur i decisions valentes 
podrem frenar una de les grans amenaces 
del nostre temps. Encara hi som a temps.

    @PerezJP_

Cal una Generalitat que 
doni suport a les ciutats
La defensa del dret a l’habitatge 
és una de les grans batalles que hem de 
lliurar les ciutats. Estem decidits a treballar-hi 
i a ser imaginatius, a no abandonar-nos a 
la lògica del mercat, a no seguir creient en 
l’autoregulació del sector. Per això, un dels 
compromisos d’aquest equip de govern és 
l’increment del parc públic d’habitatges de 
lloguer, a un preu assequible. I en aquest 
sentit, l’últim ple es va comprometre, a 
instàncies de la Taula d’Habitatge, a definir de 
quina manera obligar les noves construccions 
a fer una reserva d’habitatge de lloguer 
assequible. Defensar el dret a l’habitatge 
passa per aquesta i per moltes altres mesures. 
Però les ciutats no tenim les competències 
que necessitaríem. Necessitem aliances. I en 
aquest sentit, és esperançador que el nou 
govern entre Unidas Podemos i el PSOE ja hagi 
confirmat que treballaran per una limitació 
dels preus de lloguer, com a mesura estrella 
per apuntalar la feina que fem les ciutats. 

Com deia l’alcalde Mijoler 
recentment, cal que el govern de transformació 
a l’Estat acompanyi les ciutats. I aquest anunci 
va en aquesta línia, com també ho fa l’aposta 
decidida per una transició energètica en la qual 
el Prat vol ser un referent, o l’acord ja assolit 
per apujar el Salari Mínim Interprofessional, 
que revertirà en les butxaques de moltes 
veïnes i veïns del Prat. Els aires de canvi, doncs, 
ja bufen a la Moncloa, i des de les ciutats no 
només ho hem de saludar, també hem de 
reclamar que aquests aires arribin també al 
Palau de la Generalitat. Se’ns acaba el temps 
de revertir anys, massa anys, d’inacció política 
amagada rere el conflicte nacional. Confiem 
que els pressupostos catalans tirin endavant. 
I un cop aprovats, urgeix la convocatòria 
d’eleccions per donar legitimitat a un govern 
que faci les polítiques de transformació social 
que les ciutats reivindiquem.

    @alba_bj    
    @elPratenComu      
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El 20 de gener es va dur a terme a les Cases d’en Puig 
una sèrie d’activitats per celebrar l’arribada de l’any nou 
xinès al Prat. Tot i el mal temps, hi van assistir unes 120 
persones. Va haver-hi tallers de decoració amb paper 
retallat, cal·ligrafia, música i contes tradicionals xinesos. 
Al Prat viuen unes 500 persones d’origen xinès.

                                               EL PRAT CELEBRA L’ANY NOU XINÈS

La Granota ha obert un nou Espai de Joc, que s’afegeix 
als serveis que s’ofereixen a les famílies amb infants 
de 0 a 3 anys dins de les escoles bressol municipals: 
l’Espai de Joc de La Blaveta i l’Espai Familiar i l’Espai 
Nadó a El Cabusset. Una quinzena de famílies 
passen cada dia per aquest nou Espai de Joc.

NOU ESPAI DE JOC A L’ESCOLA BRESSOL LA GRANOTA

El quintet barceloní Mishima 
va presentar el seu últim 
disc, Ara i aquí, al Teatre 
L’Artesà el 2 de febrer, 
amb un concert que va 
donar el tret de sortida 
a la temporada d’Arts en 
Viu febrer-maig 2020. Uns 
dies abans, el líder de la 
banda, David Carabén, va 
presentar, al Cèntric, el 
seu llibre La forma d’un 
sentit. Vídeo a elprat.tv

CONCERT DE MISHIMA I LLIBRE DE 
DAVID CARABÉN
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L’Ajuntament del Prat ha rebut, per tercera vegada, un premi 
Pajaritas Azules per la seva excel·lent gestió en la recollida 
selectiva de paper i cartró. Aquests guardons els atorga 
Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón). A la foto, Joaquim Bartolomé, tinent d’alcalde d’Acció 
Ambinetal, Energia, Serveis i Ciutadania, recollint el guardó.

L’AJUNTAMENT, PREMIAT DE NOU PER LA GESTIÓ DEL PAPER I EL CARTRÓ

Jocs feministes, consultori de l’amor, espai audiovisual... El 
15 de febrer, el Centre Cívic Palmira Domènech va acollir la 
festa “Sin Valentín”, en contraposició a un Sant Valentí on 
tot són cors, bombons, mitges taronges i prínceps blaus. A 
la Palmira es va repensar, treballar i parlar de les diferents 
maneres d’estimar a partir de jocs i activitats, desglossant 
l’amor romàntic i mirant-lo des d’un altre punt de vista.

FESTA “SIN VALENTÍN”

Dins del projecte de Patis Oberts, en què els patis d’escoles 
públiques de la ciutat s’obren en caps de setmana i vacances, 
l’Ajuntament ofereix tallers dinamitzats quinzenals sobre 
diferents temàtiques. L’objectiu és descobrir altres formes 
de gaudir d’aquests espais educatius oberts a la ciutadania.

DINAMITZACIÓ DELS PATIS OBERTS

El programa “Moure soroll” de Francesc Gasulla, que 
s’emet a El Prat Ràdio (91.6 FM), ha celebrat 15 anys en 
antena amb un concert a La Capsa amb 30 conjunts 
d’estils molt diversos. Nascut l’any 2005 i emès també per 
Ràdio Despí i Esplugues FM, Moure soroll acumula més 
de 500 programes i 300 entrevistes. Vídeo a elprat.tv

EL PROGRAMA DE RÀDIO MOURE SOROLL CELEBRA ELS 15 ANYS AMB UN 
CONCERT A LA CAPSA
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L’Ajuntament del Prat i la Ge-
neralitat de Catalunya han 
acordat ubicar a la nostra ciu-
tat l’Aula Integral de Suport 
(AIS) del Baix Llobregat. 

Aquesta aula, que compta 
amb professionals dels de-
partaments d’Educació i de 
Salut de la Generalitat, és un 
espai  educatiu i terapèutic 
que té com a objectiu pro-
porcionar, de forma temporal, 
una atenció integral i intensi-
va a alumnes amb necessitats 
educatives especials asso-
ciades a problemes de salut 
mental. L’objectiu és que els 
nois i noies que passen per 
l’AIS puguin assolir l’equilibri 
i el benestar personal sufi-
cients per poder tornar al seu 
centre educatiu ordinari. 

Resposta a unes 
necessitats

L’AIS, que dona servei a la 
comarca del Baix Llobregat, 
s’ubica en un local municipal 
situat al número 6 de la pl. 
dels Pirineus de la nostra ciu-
tat. L’Ajuntament del Prat ha 
habilitat i cedit l’ús del local per ubicar-
hi l’AIS, que també cobreix unes neces-
sitats ja detectades a la nostra ciutat i a 
les quals calia donar una resposta espe-
cialitzada des d’una perspectiva educa-
tiva i terapèutica. 

Les AIS s’organitzen per grups d’entre 
4 i 6 alumnes, amb un màxim total de 16 
alumnes atesos per aula.

Els pares o tutors legals de l’alumne o 
alumna, i el mateix noi o noia, donen la 
seva conformitat per a la incorporació a 
l’AIS. El suport i orientació a cada família 

S’ha ubicat en un local municipal de la pl. dels Pirineus, on es proporciona atenció 
integral, intensiva i temporal a nois i noies de la comarca amb transtorns mentals

s’estableix a partir de contactes periò-
dics i regulars amb els professionals de 
l’equip per tal de compartir visió i crite-
ris d’actuació i planificar conjuntament 
els itineraris personals i formatius de 
cada alumne. 

Servei temporal

L’AIS és un recurs temporal i l’estada 
d’un alumne ha de ser al més curta pos-
sible. La incorporació a l’AIS necessita 
un dictamen elaborat per l’EAP (equip 
d’assessorament psicopedagògic), un 

Aula per a alumnes del Baix amb 
necessitats educatives específiques 

L’aula està ubicada en un local municipal a la pl. dels Pirineus.

informe clínic del centre de salut men-
tal de referència i un pla individual que 
doni resposta a les necessitats educa-
tives, terapèutiques i socials de cada 
alumne. 

La sortida de l’aula es fa gradualment 
per tal de garantir un acompanyament 
de l’alumne/a en el procés d’adaptació 
i de retorn al centre educatiu i una 
col·laboració estreta amb els i les do-
cents que el tindran al seu càrrec. El pe-
ríode previst d’estada en una AIS és de 
dos cursos ❧
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Aula per a alumnes del Baix amb 
necessitats educatives específiques 

S’acosta la preinscripció
per al curs escolar 2020-2021

La preinscripció per al curs 2020-2021 
per a les escoles i instituts del Prat es 
preveu que es faci entre els dies 23 de 
març i 1 d’abril. 

Per a les famílies és important recollir 
el màxim d’informació per tal que es for-
min el seu propi criteri a l’hora de triar 
escola o institut. Perquè pugueu conèi-
xer els centres educatius de la ciutat s’hi 
organitzen jornades de portes obertes, 
del 2 al 16 de març.

La preinscripció l’han de sol·licitar les 
famílies d’alumnes que el curs vinent co-
mençaran P3 (infants que fan 3 anys l’any 
2020) i els que s’incorporaran a 1r d’ESO. 

Només es pot presentar una sol·licitud, 
que s’ha de lliurar al centre educatiu 
demanat en primer lloc o a l’Oficina Mu-
nicipal d’Escolarització (OME). També 
es pot presentar a l’Oficina Municipal 
d’Informació de Sant Cosme el 26 de 
març a la tarda i el 27 al matí.

Com s’ordenen 
les peticions?

A infantil i primària, quan en un centre hi 
ha més sol·licituds que vacants s’hi aplica 
un barem de prioritat que té en compte 
criteris específics i generals. Quan hi ha 
empat s’aplica el número de desempat 
que la Generalitat determina per sorteig. 
Es prioritza el centre sol·licitat. 

A secundària van en primer lloc les pe-
ticions a centres adscrits a l’escola de la 
qual es prové, i en segon lloc s’aplica la 
baremació (la de proximitat del domici-
li al centre tindrà la mateixa puntuació 
per a tot el Prat). 

Tot l’alumnat matriculat en els centres 
públics d’infantil i primària té garantida 
la continuïtat en un dels dos instituts 
adscrits, sempre que els demani en 
primera i segona opció. Les situacions 
d’empat  funcionen com a primària ❧

Més informació a elprat.cat/educacio

Es preveu que sigui del 
23 de març a l’1 d’abril
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L’onzè Març Gastronòmic
consolida el producte local

L’Ajuntament del Prat i l’Associació Gas-
tronomia i Turisme (AGT) organitzen, 
per onzena vegada, les Jornades Gas-
tronòmiques del Pota Blava i la Carxofa 
Prat, del 5 de març al 12 d’abril. Aquest 
esdeveniment, conegut com a Març Gas-
tronòmic i que dona el tret de sortida a 
les Festes de la Carxofa Prat, permetrà 
degustar menús elaborats amb els pro-
ductes més emblemàtics del Parc Agrari 
del Baix Llobregat.

Vuit restaurants del Prat

En aquesta edició hi participa una vinte-
na de municipis amb desenes de restau-
rants, vuit dels quals són de la nostra ciu-
tat: Celler de l’All i Oli, Cèntric Gastrobar, 
Delta (Pàdel Barcelona - El Prat), El Regust, 
L’Àpat, Onanuit, Rústic i Sinfonía - Sallés 
Hotel Ciutat del Prat.

L’organització espera superar l’èxit 
de l’edició passada, en què es van ser-
vir més de 5.000 menús als restaurants 
participants.

Cada any, una personalitat del món 
de la gastronomia apadrina les Jorna-
des Gastronòmiques. Enguany la pa-
drina serà la premiada periodista Cris-
tina Jolonch, amb més de 30 anys fent 
crítica gastronòmica a La Vanguardia i 
presidenta per a Espanya i Portugal de 
la prestigiosa llista internacional The 
World’s 50 Best Restaurants ❧

Per saber-ne més...
Trobareu tota la informació sobre 
aquesta edició de les Jornades 
Gastronòmiques del Pota 
Blava i la Carxofa Prat al web 
marcgastronomic.cat. També podeu 
consultar elprat.cat/festescarxofa.

Emmarcat dins de les Festes de la Carxofa Prat, se celebrarà del 5 de març al 
12 d’abril, amb el Pota Blava i la carxofa com a protagonistes als menús

Fotografies 
d’alguns dels 

plats que 
podrem trobar 
durant el Març 

Gastronòmic 
als restaurants 

participants. 
(FOTOS: AGT).
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

LAS CANCIONES, de Pablo Messiez
Un grup de persones es reuneix per escoltar diverses músiques. I el que en principi 
semblava un acte inofensiu, acaba per transformar-los a tots.

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 22, a les 18 h
Preu: 15 € Anticipada: 10 €

#4RAONS 
PRIMAVERA
Una festa de celebració de 
l’underground del Baix Llobregat a 
ritme de rumba, pop i salsa, amb 
La Estrella de David + Los Hijos del 
Trueno + Bingojam + DjSomosTod@s 
(Dj Vilches) i amb la participació de 
grups i col·lectius pratencs! 

La Capsa. Dissabte 21, a les 20 h
Entrada: 15 €  Anticipada: 10 €

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/las-canciones
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/4raons-primavera-la-estrella-de-david-hijos-del-trueno-bingojam-djsomostods-dj
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PARAULA DE DONES
Torna el Paraula de Dones a 
La Capsa. Torna perquè elles, 
totes, juntes, per separat, 
dones del Prat, actrius, mares, 
companyes, amigues i filles, 
músics, hi són. I com que hi 
som, tenim coses a dir!

La Capsa. Dissabte 7, a les 22.30 h Entrada: 6 €
 
VIU L’ÒPERA!: LA BOHÈME
Una de les òperes de Giacomo Puccini 
interpretades amb més freqüència arreu del món, 
en una producció estrenada el 2012 al Festival de 
Salzburg.
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 21, a les 17.30 h
Comentari previ Comentari previ a càrrec de Miquel Àngel 
Martínez, a les 17 h
 
CITA AMB ÀNGELS: TRIBUT A SILVIO 

RODRÍGUEZ
Amb un respecte absolut per 
la poètica de Sílvio Rodríguez 
i per l’emoció de les seves 
cançons, Joan Isaac i Sílvia 
Comes tradueixen al català 

aquest gran mestre de la cançó universal.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 26, a les 20 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

CONCERT D’INTERCANVI
Concert d’intercanvi de les Bandes 
d’infants i joves de l’Escola de Música de 
La Sènia i de L’Escola d’Arts en Viu del 
Prat de Llobregat.
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 28, a les 19 h
 
KANYA!!! FEST A LA CAPSA

Nit de metal amb 
la col·laboració 
de Kanya!!! Fest 
amb els grups 
Konkhra, The 
Holeum i Assot.  

Dissabte 28, a les 21 h. Entrada: 15 € 
Anticipada: 10 €
 
XXXV MUSICORAL DEL BAIX 
LLOBREGAT
Concert conjunt del Cor de la Unió 
Filharmònica del Prat, la Coral l’Heura 
de L’Hospitalet, la Coral Salvana de 
Santa Coloma de Cervellò, la Coral 
¾ de 10 de Sant Vicenç dels Horts 
i la Coral Ars Nova de Martorell. 
Organització: Coral Lo Llobregat de les Flors
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 29, a les 18.30 h

LA RAMBLA DE LES FLORISTES, 
de Josep Ma de Sagarra
Un retrat de la societat catalana a partir 
d’un dels seus grans símbols, la Rambla de 
Barcelona. Producció del Teatre Nacional de 
Catalunya, dirigida per Jordi Prat i Coll.
Teatre L’Artesà. Sala Gran

Diumenge 1, a les 18 h Preu: 15 € Anticipada: 10 €
 
HIP HOP AL MODERN
Festival de danses urbanes amb l’Associació Hip Hop Prat.
El Modern. Diumenge 8, a les 18 h. Entrada: 8 €
  

DIJOUS TEATRE
PRESES,  amb Cia. ELLA i Teatre Kaddish
Durant la repressió franquista les presons 
de dones es van saturar. Preses polítiques 
jutjades com a delinqüents comunes i 
expulsades de la seva civilització. 

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dijous 19, a les 20.30 h 
Preu: 12 € Anticipada: 8 €
 
EN FEMENÍ, de Puro Teatro
Puro Teatro participa en el cicle En femení a través del teatre 
de l’oprimit.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 21, a les 19.30 h

 ¿JUGAMOS A PAPÁS Y A MAMÁS?, de la Cia. ETC
Una peça amb temàtica de gènere vista des del món infantil. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 28, a les 19 h

TEATRE KADDISH
Centre d’Art Torre Muntadas
CARMEN, de Tantzoki Teatteri
Per primera vegada, Carmen en teatre contemporani.
Diumenge 8, a les 19 h. Entrada: 8 €
 
CICLE DE LECTURES RADIKALS
NOSALTRES, LES DONES
Què pensaven, volien, sentien, somiaven, lluitaven i creaven, 
les dones del segle XX? A quines barreres, fantasmes o tabús 
s’enfrontaven?
Diumenge 15, a les 12 h

YO NO LLORO PORQUE SOY MUY MUJER, de 
Luisa Ma Contreras
Torna el cicle Òpera prima, amb espectacles creats i produïts 
per membres del Kaddish.
Dissabte 21, a les 20.30 h i diumenge 22, a les 19 h
Entrada: 8 €

NIT MUNDIAL DEL TEATRE
El Kaddish celebra La Nit Mundial del Teatre, amb activitats 
de cabaret, micròfon obert i molt més!
Divendres 27, a les 20.30 h

TROBADA DE GEGANTS 
DELTA PRAT
Cercavila i activitats per 
celebrar el XV Aniversari 
Gegants Delta Prat. Tota la 
programació a elprat.cat
Dissabte 7, a partir de les 
18 h i diumenge 8, a partir 
de les 9 h

CICLE EN FEMENÍ
Per celebrar i reivindicar el Dia 
Internacional de les Dones, el 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa ofereix una programació 
especial que reflexionarà sobre 
temàtiques de gènere.
Tota la programació a 
elprat.cat/ccriberabaixa

DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Consulta totes les activitats 
vinculades als actes de 
celebració del Dia Internacional 
de les Dones programades als 
equipaments culturals i centres 
cívics de la ciutat!
Més informació 
elprat.cat/cultura

https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-rambla-de-les-floristes
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/hip-hop-al-modern-5a-edicio
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/preses
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/puro-teatro-en-femeni
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jugamos-papas-y-mamas-de-la-cia-etc
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/carmen
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nosaltres-les-dones
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/yo-no-lloro-porque-soy-muy-mujer-0
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nit-mundial-del-teatre
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/paraula-de-dones-0
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/viu-lopera-la-boheme-de-g-puccini
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-cita-amb-angels-tribut-silvio-rodriguez-amb-joan-isaac-i-silvia-comes
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kanya-fest-la-capsa-konkhra-holeum-assot
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-les-bandes-de-les-escoles-del-prat-i-de-la-senia
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xxxv-musicoral-del-baix-llobregat
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xv-aniversari-de-gegants-delta-prat
http://www.elprat.cat/cultura
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-sant-jordi-ribera-baixa/cicle-en-femeni
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SUPERSIMETRIA III  
Espai expositiu en construcció, 
on es podrà veure l’evolució dels 
projectes LAB d’Unzip, on es 
treballa tant la peça artística 
com el procés de creació.
Centre d’Art Torre Muntadas

Des del 6 de març fins al 30 d’abril
 
VÍDEO SCREENING A TORRE MUNTADAS
El hall del Centre d’Art Torre Muntadas es transforma 
en un punt de documentació sobre diversitat sexual, 
afectiva i de gènere dels projectes de la convocatòria 
/Unzip Arts Visuals 2019.
Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 7 i diumenge 8, d’11 a 14 h

CAPTUREM MOMENTS
Exposició col·lectiva dels treballs dels participants i col·laboradors 
en els tallers de fotografia del Centre Cívic.
Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 13 al 31 de març
Inauguració: divendres 13, a les 19 h
 

ENCARA POTS VISITAR
TEMPS DE PÓLVORA
Cèntric Espai Cultural. Fins al 21 de març
VisiVisita comentada a l’exposició. ta comentada a l’exposició. A càrrec de Francesc Xavier 
Hernández Cardona, catedràtic a la Universitat de Barcelona i 
especialista en història militar.
Dijous 5, a les 19 h
 
PALABRERÍA
La Saleta. Centre Cultural El Remolar. Fins al 3 d’abril
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MIRADES FEMINISTES amb Sara 
Cuentas i Carme Alemany
Taula rodona per reflexionar sobre diverses 
experiències de lluita feminista des de 
diferents postures i nivells, des de la 
internacionalització del moviment a la visió 
més local.
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 10, a les 19 h

CICLE (RE)PENSEM EUROPA  
EL MEDITERRANI, FRONTERES I 

MIRATGES, 
amb Blanca Garcés
Reflexionarem si estem o 
no en una crisi migratòria. 
Quines són les principals 
mancances en els sistemes 

d’acollida de refugiats? Com afecta el discurs 
electoral a la percepció que té el ciutadà 
europeu sobre l’immigrant?
Cèntric Espai Cultural. Dijous 19, a les 19 h

. . 
EL CINE DE FRIDA
CARMEN Y LOLA
Cinefòrum i projecció de la pel·lícula
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 4, a les 17.30 h
 
ACTOR’S LIFE, d’Albert Riballo i
Raúl Represa
Presentació d’aquesta tragicomèdia en format 
sèrie web de cinc capítols, que mostra les 
vivències d’un actor que intenta per tots els 
mitjans aconseguir viure del seu somni. 
Cèntric Espai Cultural
Divendres 6, a les 19.30 h
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CINE CLUB
UNGA ASTRID  

2018, Suècia, 
Dinamarca. 
Idioma: suec, 
danès  
La vida de 

l’escriptora sueca Astrid Lindgren, 
creadora de Pippi Calzaslargas, 
personatge que va marcar diferents 
generacions d’infants a tot el món.
Cine Capri. Dimecres 11, a les 10 i 
les 17 h (castellà) i a les 20 h (VOSE)
 

PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA CAPRI
ONWARD (6, 7 i 8), MULAN 
(27, 28 I 29)
Altres pel·lícules: OPERACIÓN 
CAMARÓN i TROLLS: GIRA 
MUNDIAL
Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 o visiteu 
el web www.cinecaprielprat.com

L’ESCRIPTURA COM 
A ACTE ESTÈTIC I 
TERAPÈUTIC
Recital musicat a càrrec de 
la poetessa Irma Estopiñà
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural 
Dijous 12, a les 19.15 h
 
10è ANIVERSARI DE 
TINTABLAVA
Acte commemoratiu amb 
música, teatre i poesia en 
directe.
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural 
Divendres 20, a les 19.15 h

DIÀLEGS LITERARIS
DESCOBRIM A VÍCTOR CATALÀ, 

amb Margarida 
Casacuberta
Presentació del 
llibre Víctor Català, 
l’escriptora 
emmascarada. 
Acompanyarà a l’autora 

Míriam Iscla, amb lectures de textos de 
Caterina Albert a càrrec de les actrius Àngela 
Jové i Sílvia Sabaté.
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 2, a les 19 h
 
MICRO OBERT: LECTURES EN 
FEMENÍ
Les participants del Club de Lectura En femení: 
la veu i la paraula, llegiran una selecció de 
poemes i textos amb l’objectiu de sensibilitzar 
a tothom dels valors d’igualtat de gènere.
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 4, a les 19.30 h
 

https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/supersimetria-iii
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/video-screening-torre-muntadas
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/capturem-moments
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/inauguracio-de-la-mostra-capturem-moments
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/temps-de-polvora
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/visita-comentada-lexposicio-temps-de-polvora
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/exposicio-palabreria-carrec-dirma-estrada
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-cine-de-frida-carmen-y-lola
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/presentacio-i-emissio-de-la-serie-web-actors-life
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-unga-astrid-conociendo-astrid
http://www.cinecaprielprat.com
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/desafiaments-feministes-davant-opressions
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-mediterrani-fronteres-i-miratges-carrec-de-blanca-garces
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cicle-dialegs-literaris-descobrim-victor-catala-amb-margarida-casacuberta
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lectures-en-veu-alta-amb-el-club-de-lectura-en-femeni
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lescriptura-com-acte-estetic-i-terapeutic-carrec-de-la-poetessa-irma-estopina
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/trobada-cultural-amb-joves-del-prat-10e-aniversari-de-lentitat-tintablava


    LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
 
L’HORA DELS NADONS
Petits animals especials Petits animals especials 
amb Susagna Navó
Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 3, a les 17.30 h i dissabte 7, 
a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia

CONTE INCLUSIU
Les set cabretesLes set cabretes amb Elisabeth 
Ulibarri
Biblioteca Antonio Martín
Divendres 6, a les 17.30 h

TEATRE I MÚSICA
EL MONSTRE DE COLORS

Titelles, música i 
colors per viatjar 
i fer entendre 
als més menuts 
el món de les 
emocions. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 1, a les 12 h. Entrada: 5 € 
(a partir de tres entrades: 3 €)

XICS’N’ROLL: DESCOBREIX 
QUEEN
Els èxits de Queen sonaran a La Capsa 
en un format especialment dissenyat 
per als més petits de la casa.
La Capsa. Diumenge 15, a les 12 h
Entrada 6 € (a partir de tres 
entrades: 4.5 €)
 
36 POLZADES

Un porquet que 
té un somni: 
vol aprendre 
a volar i veure 
el món des de 
ben amunt! 

Organització: La Xarxa
El Modern. Diumenge 22, a les 12 h 
Entrada: 6 € (a partir de tres 
entrades: 4.5 €)
 
TAHI, amb la cia. Magam creació 

musical
Acompa-nyarem 
la Tahi, una 
nena que de cop 
se sent sola, 
en un viatge 

interior a través de set notes musicals 
i set colors.
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 29, 
a les 12 h. Entrada: 6 € (a partir de 
tres entrades: 4.5 €)

ACTIVITATS DE LLEURE DE MARÇ

Informació i inscripcions a l’equipament corresponent:
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

Centre Cívic Jardins de la Pau. Tel. 93 379 00 50 Ext. 5761. Centre Cívic Palmira Domènech. Tel. 93 379 00 50 Ext. 5740
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TARDA EN FAMÍLIA A LA PALMIRA
Cada dijous, una proposta diferent per passar una 
estona en família.
Centre Cívic Palmira Domènech
Dijous, a les 17 h
  
KIT (Klub Infantil Tecnològic)
FEM Tecno!FEM Tecno!
A través de jocs, donarem a conèixer referents 
del sector tecnològic perquè nenes i nens vegin 
diferents possibilitats de futur.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 14, a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia
 
LINKATARDES
Creació d’una arpa làserCreació d’una arpa làser
Descobrirem de la mà de l’Escola d’Arts en Viu, 
com música i tecnologia poden funcionar plegades.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 21, a les 17 h
 
ART EN FAMÍLIA
Observarem tot el nostre voltant amb creativitat i 
imaginació!
Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 21, a les 11.45 h
 
ELS PETITS QUITAPENAS, 
Taller familiar per aprendre a convieure amb les 
nostres emocions. 
Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 18, 
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia
  

DIUMENGE 8
CINEMA DIA DE LA DONA: 
FIGURAS OCULTAS
Narra la historia de tres brillants dones 
científiques afroamericanes que van 
treballar a la NASA a principis dels 
anys seixanta (en plena lluita pels drets 
civils dels negres afroamericans) a 
l’ambiciós projecte de posar en òrbita a 
l’astronauta John Glenn.
Informació i recollida d’entrades: 
Programa de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: Gratuït
 

DIMECRES 11
CAMINADA A LA 
ROCA
Continuem el cicle de 
passejades de la Diputació 
de Barcelona d’aquest 
curs 2019-2020. Aquesta 
passejada inclou un taller de 
marxa nòrdica.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: 5 €

DIJOUS 19
TALLER: CUINA DE 
TEMPORADA
Amb l’ajut d’una cuinera, 
farem un plat saludable 
i de temporada amb un 
producte km 0 del Prat: 
La carxofa!
Informació i 
inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades 
Preu: Gratuït

24è RECULL DE 
POESIES I RELATS 
BREUS DE LA GENT 
GRAN
A partir del mes de març 
ja podeu lliurar els vostres 
escrits per Sant Jordi.
Data límit de lliurament: 
divendres 10 d’abril
Informació: Punt de la 
Gent Gran (Cases d’en 
Puig) i Casal Municipal de 
Gent Gran El Remolar

CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Vine a cuinar, jugar o a cantar: El teu espai de trobada al barri.
Jocs de taula. Cada divendres de 17 a 19 h
La Colla del Traje. Divendres 20, les 13.30 h. Cal inscripció 
prèvia al centre.
Les cançons de la teva vida. Diumenge 29, a les 17 h

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Balls a Jardins. Cada diumenge, a les 17 h. Preu: 2 €
Fem camí fotogràfic. Dimecres 18, a les 10 h. Cal inscripció 
prèvia al centre.
Te-rtulia: Sexualitat a la maduresa Sexualitat a la maduresa amb Noemí Domínguez
Dijous 26, a les 17 h. Cal inscripció prèvia al centre.

https://www.elprat.cat/cultura/biblioteca-antonio-martin
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-petits-animals-especials-amb-susagna-navo-0
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/conte-inclusiu-les-set-cabretes-amb-elisabeth-ulibarri
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-palmira-domenech/centre-civic-palmira-domenech
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-fem-tecno
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/linkatardes-activitat-familiar-creacio-dun-arpa-laser
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/art-en-familia
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-familiar-els-petits-quitapenas-amb-sonia-armengol-i-esther-samblas
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/espectacle-familiar-el-monstre-de-colors
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xicsnroll-descobreix-queen
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/36-polzades
https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-familiar-tahi-amb-la-cia-magam-creacio-musical
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El 6 de febrer es va celebrar la segona 
sessió del cicle de trobades “Parla amb 
l’alcalde”, després de la realitzada setma-
nes enrere al Centre Cívic Sant Jordi – Ri-
bera Baixa. En aquesta ocasió, la jornada 
es va dividir en dues sessions. 

Passejada al matí, 
reunió a la tarda

Al matí, l’alcalde va passejar i visitar co-
merços i entitats de l’entorn del Centre 
Cívic Palmira Domènech, com la Coope-
rativa Obrera de Viviendas i el seu cen-
tre de dia, o l’espai de coworking Uikú. 
També va xerrar amb veïns i veïnes que 
es va trobar pel carrer. Finalment, va visi-
tar diverses activitats que es fan al cen-
tre cívic i s’hi va reunir amb l’associació 
veïnal del Nucli Antic. 

A la tarda, l’alcalde Lluís Mijoler es va 
trobar a la Palmira amb unes 45 per-
sones amb les quals, durant un parell 
d’hores, va conversar animadament so-
bre temes que els interessaven, com per 
exemple el transport públic, l’habitatge, 
el cementiri vell o els riscos químics, en-
tre d’altres. 

El 7 de maig, al 
Jardins de la Pau

La propera sessió de “Parla amb l’alcalde” 
se celebrarà el dijous 7 de maig a les 19 
h al Centre Cívic Jardins de la Pau. La pri-
mera sessió es va celebrar fa unes set-
manes al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa ❧

Video a elprat.tv

La iniciativa “Parla amb 
l’alcalde” s’obre al barri 
en la segona edició
Lluís Mijoler tracta temes d’interès amb el veïnat

L’alcalde Mijoler durant la trobada amb veïns 
i veïnes al Centre Cívic Palmira Domènech.
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L’oficina del Pla Jove de l’Ajuntament del 
Prat fa sis anys que desenvolupa el pro-
jecte d’intervenció socioeducativa Medi 
Obert amb joves de la ciutat en els seus 
espais de trobada i oci.

El programa arriba actualment a unes 
1.600 persones del Prat d’entre 12 i 20 
anys, de les quals unes 400 reben una 
atenció més intensa i personalitzada. 

A partir del vincle i l’acompanyament, 
l’equip de professionals del projecte es 
relaciona amb el jovent, oferint-li expe-
riències d’oci positiu, proporcionant-
li eines informatives, comunicatives, 
d’orientació i acompanyament, així com 
facilitant-li els recursos de la ciutat per-
què siguin agents, tant de la seva realitat 
i el seu creixement personal com de la 
comunitat.

La intervenció directa, majoritàriament 
a les tardes, es duu a terme allà on els i 
les joves es reuneixen i es relacionen: els 
equipaments culturals, les zones espor-
tives, els centres educatius, l’equipament 
juvenil El Lloro i altres espais públics de 
la ciutat. També participen mensual-
ment en la dinamització de patis als di-
ferents instituts.

Nova parella de reforç

Enguany, el projecte s’ha reforçat amb 
una nova parella educadora per ampliar 
el servei territorialment, i amb la partici-
pació de tot l’equip al projecte Tardes Jo-
ves, juntament amb els dinamitzadors co-
munitaris i d’estudiants, en uns espais de 
trobada, d’activitats i d’experimentació 
als centres cívics i a El Lloro ❧

Equip de professionals del projecte Medi Obert, 
davant d’El Lloro.

Sis anys d’intervenció 
socioeducativa amb joves

El projecte Medi Obert ja arriba a 1.600 persones

Els tràmits amb 
l’Ajuntament, 
per via 
electrònica

Pàgina web de la seu electrònica de l’Ajuntament del Prat.

En el marc de la modernització de 
l’Administració, l’Ajuntament permet 
que tota la ciutadania faci els seus trà-
mits de forma electrònica. Des del 17 de 
febrer, els següents col·lectius només 
poden fer-ho per aquesta via: perso-
nes jurídiques; entitats sense persona-
litat jurídica; qui exerceixi una activitat 
professional per a la qual es requereixi 
col·legiació obligatòria, per als tràmits 
en exercici de l’esmentada activitat; 
qui representi un interessat que estigui 
obligat a relacionar-se electrònicament 
amb l’Administració, i persones físiques 
que realitzin activitat econòmica, pro-

fessional, empresaris individuals o au-
tònoms, per als tràmits que realitzin en 
exercici de l’esmentada activitat.

Per fer tràmits via electrònica amb l’A-
juntament del Prat cal clicar a l’apartat 

“Seu Electrònica” del menú superior 
del web municipal (elprat.cat) i seguir 
les instruccions. Cal donar-se d’alta a 
l’identificador digital de la Generalitat, 
l’IDCAt (idcat.cat) ❧
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Tratamos bien a 
nuestra gente 
mayor

Hace ya seis años que el departamento 
municipal de Acción Social de El Prat ini-
ció la campaña ciudadana Tracta’m bé, 
que promueve la sensibilización de la 
población hacia la prevención de situa-
ciones de negligencia con las personas 
mayores de nuestro entorno y para pro-
mover el buen trato hacia ellas.

Entre los objetivos de la campaña 
figuran acabar con los prejuicios y es-
tereotipos asociados a las personas 
mayores, reivindicar su papel activo en 
la sociedad y su derecho a decidir por 
sí mismas, así como difundir los valores 
positivos del cuidado y el respeto hacia 
este colectivo.

Acciones puestas 
en marcha

Durante estos años, la campaña Trac-
ta’m bé ha puesto en marcha diversas 
acciones, como obras de teatro para 
sensibilizar a la población, cartelería pu-
blicitaria con imágenes y lemas, charlas 
informativas, el programa Antenas, de 
detección y atención de personas ma-
yores de 80 años que viven solas, etc.

Aules amb tracte

Una de las acciones más exitosas de la 
campaña Tracta’m bé son los talleres 
que ofrece el departamento municipal 
de Educación a las escuelas, llamados 
Aules amb tracte, en los que personas 
mayores y niños y niñas comparten his-
torias y diferentes actividades.

Los dibujos que el alumnado de las 
Aules amb tracte han realizado sobre 
esta actividad se han expuesto en cen-
tros cívicos de la ciudad, junto con ac-
tividades de cuentacuentos y juegos 
tradicionales ❧

La campaña municipal Tracta’m bé
cumple seis años y se va ampliando

Tres 
acciones de 
la campaña 
Tracta’m 
bé, de arriba 
abajo: obra de 
teatro, taller 
Aules amb 
tracte i cartel 
publicitario.
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El Servei de Consum del Prat 
va fer 2.000 actuacions el 2019

L’any 2019 el Servei Públic de Consum 
de l’Ajuntament del Prat va fer gairebé 
2.000 actuacions. Les més nombroses 
van ser les relacionades amb les tele-
comunicacions (telefonia i Internet), la 
majoria per prestació deficient del ser-
vei. En segon lloc figuren els problemes 
amb els contractes de subministraments 
elèctric i de gas. La liberalització del sec-
tor energètic, fa uns anys, ha multiplicat 
les pràctiques comercials agressives.

Aquest Servei treballa, des de fa més 
de 30 anys, per augmentar la conscièn-
cia de la ciutadania sobre els drets de les 
persones consumidores, el Dia Mundial 
de les quals serà el 15 de març. 

Inspeccions a comerços

Durant el 2019 el Servei va fer unes 150 
inspeccions a comerços, per revisar fac-
tures, publicitat de preus, horari, fulls de 
reclamació... Gairebé totes les anomalies 
detectades ja s’han corregit.  

Divulgació i formació

La divulgació i la formació són una altra 
de les funcions del Servei Públic de Con-
sum, que fa exposicions, tallers i xerrades 
amb infants, adolescents, grups vulnera-
bles i població en general. L’any passat, 
més de 1.000 persones van assistir a les 
xerrades i tallers ❧

Les queixes més nombroses tenen a veure amb les telecomunicacions (mòbils i 
Internet) seguides dels problemes amb els contractes de gas i electricitat

On adreçar-nos?
El Servei Públic de Consum del 
Prat és gratuït i està a disposició 
tant de les persones consumidores 
com de les microempreses. Està 
situat al núm. 23 del c. Major. 
Tel. 933 790 050 omic@elprat.cat. 
elprat.cat/consum.

Consultes

Reclamacions

Denúncies

Expedients tramitats

2016

ACTUACIONS GENERALS DE L’OMIC (OFICINA MUNICIPAL 
D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR)

1.757

530

24

554

2017

1.578

476

24

500

2018

1.678

664

28

692

2019

1.392

564

34

598

Telecomunicacions

Subministraments

Altres serveis (*)

Productes

Habitatge

Altres / No consum

2016

444

382

564

252

82

33

2017

437

255

541

214

94

37

2018

498

243

549

274

79

35

2019

355

203

555

185

67

27

Consultes per sectors

Assegurances

Serveis financers

Serveis de salut

Despatxos professionals

Reparacions

Transports

Agències de viatges

Altres

2016

105

80

45

20

64

106

35

109

2017

107

129

59

21

41

67

29

88

Classificació dels altres serveis*

2018

121

78

68

30

53

90

25

84

2019

122

78

53

31

48

104

13

106
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El Prat es uno de los mu-
nicipios donde se realiza 
el programa de detección 
precoz de cáncer de colon 
y recto, que se dirige a to-
dos los hombres y muje-
res de entre 50 y 69 años, 
que reciben una carta con 
las instrucciones.

Pese a lo fácil que es ha-
cerse la prueba, más de la 
mitad de las personas a las 
que se ofrece el test no se 
lo hacen. 

La prueba, que es gra-
tuita, consiste en hacerse, 
cada dos años, un sencillo 
test en casa para detectar 
si las deposiciones contie-
nen pequeñas cantidades 
de sangre que no se ven a 
simple vista. 

Este cáncer puede de-
sarrollarse durante meses 
sin producir molestias y 
a menudo, cuando éstas 
aparecen, la enfermedad 
ya está bastante avanza-
da. Este programa de de-
tección precoz permite 
detectar la enfermedad 
en estadios iniciales, lo que la hace más 
fácil de tratar y aumenta las posibilida-
des de curación. En otros casos, se detec-
tan lesiones que, si no se tratan, con el 
tiempo pueden convertirse en cáncer.

Ir a la farmacia

Para participar en el programa hay que 
ir con la carta a una de las farmacias ad-
heridas a la campaña, donde facilitarán 
todo lo necesario para hacerse la prueba. 
Una vez realizado el test, se llevará a la 
farmacia tan pronto como sea posible. El 

A todos los hombres y mujeres de entre 50 y 69 años se les ofrece una prueba gratuita y 
muy sencilla para la detección precoz de cáncer colorrectal, pero la mayoría no la hacen

resultado se comunicará por carta pasa-
dos unos días. En caso de que la prueba 
salga positiva (es decir, que se detecte 
sangre en la muestra de heces) se debe-
rá hacer una colonoscopia para descartar 
ninguna lesión en el colon o recto.  

Charla informativa

El 31 de marzo, Dia Mundial contra el 
Cáncer de Colon, la asociación vecinal 
del Nucli Antic organiza una charla so-
bre la detección precoz de este tipo 
de cáncer en el Centro Cívico Palmira 
Domènech, a las 17.30 h ❧

Más de la mitad de mayores de 
50 años rechaza el test del colon 

Llevando la carta recibida en casa, en la farmacia nos facilitarán el kit necesario para hacerse la prueba. 

Los hombres 
participan menos
Los hombres participan mucho 
menos que las mujeres a la hora 
de hacerse el test, y eso que el 
cáncer colorrectal les afecta mucho 
más a ellos que a ellas. También 
se ha detectado que las personas 
con un nivel socioeconómico bajo 
participan menos que las que viven 
en un entorno más acomodado.
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L’app “Amb tu, un Prat 
millor” resol 1.500 
incidències el 2019

[ L’aplicació mòbil 
“Amb tu, un Prat 
millor”, que facilita 
la participació 
ciutadana per millorar 
el manteniment dels 
espais públics i del 
mobiliari urbà de 
la ciutat, va rebre 
l’any 2019 un total 
de 1.970 avisos, un 
47,12 % més que l’any 
anterior. D’aquests 

avisos, 1.506 es van convertir en 
ordres de treball, de les quals el 
95,98 % ja han estat resoltes, l’1,53 
% han passat a diversos plans 
d’actuació de manteniment i el 2,49 
% restant estan pendents d’efectuar-
se. El 20,36 % dels avisos enviats 
no corresponen al departament 
municipal de Manteniment Urbà, 
per la qual cosa es deriven a altres 
departaments municipals, altres 
administracions o empreses d’àmbit 
privat.]

Nova zona d’estada al 
Nucli Antic

[ El Nucli Antic ha guanyat una zona 
d’estada amb bancs i ombra, al costat 
del correcan ubicat a la confluència 
dels carrers Major i Ferrocarril. En 
aquest espai, que abans servia 
d’aparcament, s’han col·locat 7 
jardineres amb arbres i, de manera 
intercalada, diversos bancs.]

Classes d’àrab gratuïtes    
a l’ESO

[ L’alumnat d’ESO del Prat pot 
fer classes d’àrab gratuïtes com 
a activitat extraescolar, amb 
l’objectiu de promoure l’educació 
en la diversitat dins d’una societat 
plurilingüe.]

Durante el año pasado se arreglaron 45 viviendas 

El Ayuntamiento adapta pisos
de personas con poca autonomía 
y escasez de recuros económicos

El Ayuntamiento de El Prat, con el apoyo 
de la Diputación de Barcelona, realizó el 
año pasado adaptaciones y pequeñas 
reformas en 45 viviendas de la ciudad, 
donde viven más de 100 pratenses. En 
total se destinaron 47.000 euros a ade-
cuar los pisos a las características de 
personas mayores, con necesidades es-
peciales o escasez de recursos económi-

El baño es uno de los lugares donde se suelen hacer más intervenciones para mejorar la            
seguridad, movilidad y accesibilidad de las personas.

Dónde pedir 
las ayudas

Las personas interesadas en 
estas ayudas pueden dirigirse a 
la Unidad de Primera Atención 
de Servicios Sociales (c. Ignasi 
Iglesias, 9) o llamar al teléfono 
93 379 00 50, extensión 5494. 

cos, con el fin de que se puedan quedar 
a vivir en ellos.

Facilitar la movilidad 
y la accesibilidad

Gracias a estas ayudas se pueden hacer 
reformas del baño, la cocina y otros arre-
glos de carácter general, para facilitar la 
movilidad y la accesibilidad, la higiene 
personal y para mejorar las condiciones 
de seguridad. En algunos casos, tam-
bién se hacen mejoras de la eficiencia 
energética de las viviendas.

Este año se mantiene este programa 
municipal, destinado a personas de 65 
años o más, que tengan dificultades 
para desarrollar las actividades de la 
vida diaria o insuficiencia de recursos 
económicos. También cubre a aquellas 
personas mayores de 80 años que vivan 
solas o bien en compañía de  otra perso-
na mayor ❧
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Nous ajuts per a activitats
d’estiu i extraescolars

L’Ajuntament del Prat destinarà 344.000 
€ a ajuts per a les activitats d’estiu del 
2020 i per a les extraescolars del pro-
per curs 2020-2021. Amb aquesta 
convocatòria, adreçada a famílies en 
situació de dificultat socioeconòmica, 
l’Ajuntament pretén garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a aquest tipus 
d’activitats, relacionades amb el lleure 
educatiu i esportiu. 

Període de sol·licituds, 
fins al 6 de març 

El període de sol·licituds va començar el 
10 de febrer i acabarà el 6 de març. Els 
ajuts estan dirigits als infants i adoles-
cents empadronats al Prat, nascuts en-
tre els anys 2002 i 2017 (ambdós inclo-
sos). Tot i així, podran demanar aquesta 
ajuda els i les joves nascudes abans del 
2002, sempre que cursin l’ESO o que es-
tiguin matriculades a l’Escola Can Rigol 
o vulguin participar a les activitats de 
Disprat Lleure.

Requisits 

Per poder optar als ajuts s’han esta-
blert uns barems de renda que varien 

Com demanar 
l’ajuda?

Les activitats d’estiu i extraescolars 
s’hauran de tramitar conjuntament, 
mitjançant una única sol·licitud per 
a cada infant o jove beneficiari. 
El tràmit es pot fer per Internet 
(elprat.cat) o bé presencialment 
a l’OIAC (Casa de la Vila) o als 
Centres Cívics Palmira Domènech 
i Sant Jordi – Ribera Baixa.

Les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica poden sol·licitar les 
subvencions fins al 6 de març per Internet, a l’OIAC o als centres cívics Palmira i Ribera

en funció del nombre de membres del 
nucli familiar. També es valoraran altres 
factors socials com tenir a càrrec infants 
amb necessitats educatives especials, 
ser família monoparental o nombrosa o 

que hi hagi algun membre del nucli amb 
diversitat funcional reconeguda. 

Segons cada cas, l’Ajuntament finança-
rà de 50 a 500 € de les activitats d’estiu 
i de 100 a 300 € de les extraescolars ❧
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El programa municipal de formació El Prat Emprèn ofereix suport i assessorament a 
les persones emprenedores i a les empreses locals sobre aspectes claus del negoci

que reforci aquells aspectes clau en el 
procés de creació i la posterior gestió 
d’una empresa, començant per generar  
un model de negoci, la realització d’un 
pla d’empresa, la planificació economi-
co-financera, saber posar preus als teus 
productes i serveis, la gestió comercial, 
la identitat digital a través de les xarxes 
socials i aspectes fiscals, laborals i comp-
tables que cal conèixer.

Vols aprendre a crear 
i gestionar una empresa?

Més informació

Podeu consultar tota la informació 
a www.economia.elprat.cat, 
per telèfon al 93 478 68 78 o 
presencialment en el Centre 
de Promoció Econòmica 
(c. de les Moreres, 48).

El Centre Local de 
Serveis a les Empre-
ses de l’Ajuntament 
del Prat dona suport 
a persones emprene-
dores i a empreses a 
través del programa 
El Prat Emprèn, tot 
oferint-los: formació 
per a la seva capaci-
tació, assessorament 
per a l’elaboració del 
pla d’empresa, sub-
vencions a l’inici de la 
nova activitat econò-
mica i subvencions 
per a la contractació. 

Reforç 
del perfil 
professional

La formació específi-
ca en àrees concretes 
reforça el perfil pro-
fessional de les per-
sones beneficiàries 
en aquelles matèries 
en què tenen més 
dubtes. El personal 
tècnic que tutoritza 
cada projecte o em-
presa proposa els 
temes en què és més 
interessant incidir en 
cada cas. Les formacions són gratuïtes i 
estan cofinançades entre l’Ajuntament 
del Prat i la Diputació de Barcelona. 

166 persones l’any 2019

Un total de 166 persones emprenedores 
es van formar l’any 2019 al Centre de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament del 
Prat. Enguany, el servei d’assessorament 
aposta novament per una programació 

Com fer el pla d’empresa 

Com posar el preu als meus productes o serveis 

Com conèixer tots els números 
del pla d’empresa  

Vull ser autònom/a: què puc fer 
amb el certificat digital?  

Com captar els primers clients?

Model de negoci Canvas

Treballador/a autònom/a: informa’t de 
totes les obligacions i drets que tens 

Com fer més visible la meva                                 
empresa-comerç i que em trobin?

Facebook i WhatsApp per a negocis

Aspectes fiscals i comptables que els i les 
autònomes han de conèixer sobre el seu negoci

Data

OFERTA FORMATIVA EL PRAT EMPRÈN

Sessió Horari

12 de març

25 de març

16 d’abril 

28 i 30 d’abril

5 de maig

13 de maig

20 i 21 de maig

8, 9 i 10 de juny  

30 de setembre 
i 5, 7, 13 i 15 
d’octubre

4 i 5 de 
novembre

19.30 - 12.30 h

9.30 – 14 h

9.30 - 12.30 h

14.30 - 16.30 h

9.30 - 14.30 h

9.30 - 13.30 h

9.30 -1 2.30 h

14.30 - 16.30 h

14.15 - 16.45 h

15.30 - 19.30 h
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Les formacions començaran el dia 12 
de març, amb la sessió “Com fer un pla 
d’empresa” (consulteu el quadre adjunt).

Subvencions

Una vegada els projectes es convertei-
xen en empreses, l’Àrea Municipal de 
Desenvolupament Econòmic dona su-
port a l’inici de la nova activitat econòmi-
ca i al foment de l’ocupació mitjançant 

les bases de subvencions de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.

Suport a l’inici de la nova 
activitat econòmica

Poden demanar una subvenció les per-
sones del Prat en atur que hagin ini-
ciat una activitat econòmica a la ciutat, 
s’hagin donat d’alta com a autònomes a 
partir del 19 d’abril del 2019 i hagin par-

ticipat en algunes de les accions forma-
tives, tallers o jornades de networking 
proposades per l’Àrea Municipal de Des-
envolupament Econòmic. 

Se subvencionarà fins al 80 % de les 
despeses necessàries per a la posada en 
marxa de l’activitat, fins a un màxim de 
4.000 €. 

També es farà exempció de taxes i im-
postos per inici d’activitats a totes les 
persones físiques o jurídiques que iniciïn 
una activitat empresarial al municipi du-
rant  el 2020. 

L’any passat, dels 178 projectes que 
van rebre tutories al Centre Local de Ser-
veis a les Empreses, es van constituir 79 
empreses que van generar un centenar 
de llocs de treball. El 92 % de les noves 
empreses va sol·licitar la subvenció per 
inici d’activitat.

Ajuts a la contractació

Aquests ajuts s’adrecen a les empre-
ses per fomentar l’ocupació i l’activitat 
econòmica, tot prioritzant la contrac-
tació indefinida de les persones amb 
més dificultats (dones, joves menors de 
29 anys, aturats/des de més de 45 anys i 
aturats/des llarga durada).

Durant el 2019, 43 empreses van de-
manar la subvenció, fet que va facilitar 
56 noves contractacions de persones 
del Prat que estaven a l’atur. El 80 % 
d’aquests contractes han estat indefinits. 
Els principals sectors d’activitat han estat 
el comerç, la restauració i els serveis ❧

[ 2.000 € per contractes d’un any

[ 2.000 € per transformacions de 
contractes temporals en indefinits

[ 3.000 € per transformacions de contractes temporals 
en indefinits per a dones, joves de menys de 29 anys, 
majors de 45 anys i aturats/des de llarga durada

[ 4.000 € per contractes indefinits

[ 5.000 € per contractes indefinits per a dones, 
joves de menys de 29 de anys, majors de 
45 anys i aturats/des de llarga durada

Característiques

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ 2020

Empreses i 
empresaris 
individuals

Beneficiaris

Clarisa Santibáñez va treballar d’auxiliar 

d’infermeria fins que va perdre la feina. Amb 52 

anys va apuntar-se a les formacions del programa 

El Prat Emprèn i va decidir muntar la seva 

pròpia empresa. Va capitalitzar l’atur i, sense cap 

experiència prèvia però amb l’acompanyament del 

Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 

va obrir la botiga Mercat Variat&Bio Granel, a 

la Carretera de la Marina, 5. Clarisa es mostra 

satisfeta de la marxa actual del negoci i “molt 

agraïda per l’assessorament i seguiment que han 

fet a Promoció Econòmica del meu projecte”.
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Nuevos talleres para acompañar 
a quienes buscan trabajo

El  Servicio Local de Orientación (SLO) 
del Centro de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de El Prat, con el apo-
yo de la Diputación de Barcelona, inicia 
una nueva programación de talleres 
de acompañamiento a la búsqueda de 
empleo, donde se trabajan las compe-

tencias profesionales, las herramientas 
y recursos para mejorar la ocupabilidad 
de las personas y favorecer el acceso y/o 
mejora laboral. Estos talleres son gratui-
tos, y el único requisito para acceder a 
ellos es estar dado de alta en el SLO. La 
inscripción es obligatoria y se pueden 

realizar a través de online.elprat.cat, 
por correo electrónico (slo@elprat.cat), 
por teléfono (934 786 878) o bien pre-
sencialmente en el Centro de Promo-
ción Económica (c. Moreres, 48) ❧

Más información en elprat.cat/economia

Son gratuitos y hay que inscribirse en el Servicio Local 
de Orientación del Ayuntamiento de El Prat   

Título

TALLERES PROGRAMADOS

Fecha Público Contenido

27 de febrero          
(de 9.30 a 13.30 h)

3 de marzo                
(de 9.30 a 13.30 h)

4,5 y 6 de marzo 
(de 9.30 a 13.30 h)

20 y 21 de abril      
(de 9.30 a 13.30 h)

11, 13 y 15 de mayo 
(de 9 a 14 h)

21, 22, 23 y 24 
de septiembre                
(de 9.30 a 13.30 h)

23 de octubre         
(de 9.30 a 13.30 h)

17 de noviembre 
(de 9.30 a 13.30 h)

27 de noviembre 
(de 9.30 a 13.30 h)

Linkedin: Crea la teva xarxa 
professional de contactes

BeBee. Descobeix la nova 
xarxa professional per generar 
oportunitats laborals

Dones que ho podem tot: canvis 
i cerca de feina després dels 45

Entrevista curricular versus 
entrevista per competències

Procés de recerca: el 
moment del càsting

Aprèn a transferir les teves 
competències a noves ocupacions

Trobar feina per Nadal

Linkedin: Crea la teva xarxa 
professional de contactes

BeBee. Descobreix la nova 
xarxa professional per generar 
oportunitats laborals

Personas que buscan trabajo 
con perfil activo en Linkedin

Personas que buscan trabajo

Mujeres mayores de 45 años

Personas que buscan trabajo

Personas que quieran 
adquirir conocimientos 
para superar un proceso 
de selección

Personas en desvalorización 
de su experiencia laboral  
y con dificultades para 
plantear cambios

Personas en paro que 
buscan trabajo

Personas que buscan 
trabajo con perfil  
activo en Linkendin

Personas que buscan trabajo

Linkedin como herramienta 
de selección

¿Qué es el networking? 
Ofertas de trabajo en BeBee

¿Qué me falta?¿ Hacia dónde 
voy? Mi CV. Mi plan de trabajo

¿Qué es y para qué sirve 
una entrevista curricular y 
una por competencias?

El proceso de selección y 
sus características. Práctica 
de la entrevista dentro del 
proceso de selección

Competencias transversales 
de nuevos empleos, identificar 
y transferir competencias

Sectores, portales y cómo 
preparar una entrevista

Linkedin como herramienta 
de selección

¿Qué es el networking? 
Ofertas de trabajo en BeBee
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Si busques feina o la vols 
millorar, l’SLO t’ajuda

L’Asma Ochan és una noia pratenca 
que va començar a fer ús dels recur-
sos de l’SLO a principis del 2017 quan, 
acabada de llicenciar en Dret, cercava 
la primera feina. Va ser seleccionada 
dins del programa de contractació en 
pràctiques dins del Programa de Ga-
rantia Juvenil, i destinada com a tècnica 
d’intermediació laboral al mateix Servei 
Local d’Orientació.  

La projecció laboral de l’Asma a 
l’Ajuntament va tenir continuïtat treba-
llant durant 6 mesos més al programa 
de Treball als Barris al 2018, fent de dina-
mitzadora comunitària al seu propi barri, 
Sant Cosme.

Programa laboral 
a Sant Cosme

Aquest any 2020, el projecte de Treball 
als Barris (programa del SOC), gestionat 
per l’Àrea Municipal de Desenvolupa-
ment Econòmic amb la col·laboració del 
Pla d’Actuació de Sant Cosme, permetrà 
crear un dipositiu d’orientació laboral a 
l’Oficina Municipal d’Informació de Sant 
Cosme. El programa preveu la contracta-
ció durant 9 mesos de 5 persones empa-
dronades al barri per a la realització de 
tasques de manteniment i rehabilitació 
d’espais públics a Sant Cosme. 

L’experiència de l’Asma

Després del contracte amb l’Ajuntament, 
l’Asma va trobar feina, en part gràcies a 
les eines que havia après a l’SLO. “Em 
vaig incorporar al Servei de Mediació 
Intercultural, un programa de veïnatge 
i de relació i proximitat a Ciutat Vella, a 
Barcelona, ciutat on també estic con-
tractada pel Consell d’Associacions, on 
faig assessorament legal”.

Aquesta pratenca es mostra molt 
agraïda al SLO “i, especialment, a les tèc-

Al Servei Local d’Orientació (SLO) de l’Ajuntament, les persones que estan en recerca 
de feina reben acompanyament a través de tallers grupals i atenció individualitzada   

La pratenca 
Asma Ocham, 
veïna de Sant 
Cosme, va 
utilitzar el 
Servei Local 
d’Orientació 
per trobar 
feina. 

niques de l’Espai de Recerca de Feina, 
que em van ajudar molt. Sovint penso 
que aquest servei és molt desconegut 
per la gent. Hi ha itineraris formatius o 
eines que et poden resultar d’utilitat, et 

permeten guanyar autonomia”. I finalitza 
dient que “venir a l’SLO va suposar una 
gran oportunitat per a mi perquè a la 
gent jove se’ns demana experiència, i 
aquí se’m van obrir moltes portes” ❧
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Ramon Dosaigues, 
intendent i cap de la Policia 
Local del Prat

Quins són els reptes de seguretat 
que afronten avui ciutats com la 
nostra? L’assumpte genera un ampli 
debat. Per encarar-lo amb rigor i 
amb dades a la mà, parlem amb 
Ramon Dosaigues. Aquest agent 
“per il·lusió i per vocació” està al 
capdavant de la Policia Local del Prat, 
que acaba de convocar 11 places.

“El nostre 
objectiu és 
cuidar les 
persones i 
que, quan 
tinguin un 
problema, 
tinguin a 
prop la seva 
policia”
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Quina és la seva vinculació amb el Prat?
Vaig començar la meva carrera aquí amb 18 
anys. Era l’època dels Jocs Olímpics i, per tant, 
em considero un “policia olímpic”, com els meus 
companys de promoció. El 2007 vaig anar a tre-
ballar a la policia de Vilafranca. Allà vaig assolir 
la categoria d’inspector. Transcorregut un cicle, 
vaig tornar a on el meu cor em deia: al Prat, la 
ciutat que em va veure créixer professionalment.

El Prat és una ciutat segura?
Quan parlem sobre la seguretat ens hem de re-
metre a dades oficials; per exemple, l’enquesta de 
victimització que fa l’Àrea Metropolitana des de 
fa anys a tots els municipis de la zona. El Prat i 
tota la zona delta tenen el millor índex. Estem for-
ça distants de Barcelona o l’Hospitalet. En termes 
objectius i basant-nos en estudis externs, podem 
dir que la ciutat del Prat és una ciutat segura.

En canvi, sovint llegim titulars que indi-
quen que al Prat es comenten molts delic-
tes. Per què?
El Prat és un municipi singular. Té unes grans in-
fraestructures que ens condicionen. El Ministeri de 
l’Interior suma totes les dades de tot el partit ju-
dicial del Prat. Això inclou l’aeroport, l’Splau i una 
part del port. Per exemple, una persona que és 
detinguda a l’aeroport per portar substàncies es-
tupefaents en una maleta no tenia cap pretensió 
de trepitjar la ciutat, però la seva detenció com-
puta com una més dintre del Prat, malgrat que no 
té un impacte ni en la ciutadania ni en el comerç.

Quins són els reptes que més us preocupen 
avui en dia als responsables de seguretat?
Aviat celebrem la junta local de seguretat i ja 
disposem de dades del 2019. El fet que més ens 
preocupa són els robatoris a l’interior de vehi-
cles: se n’ha produït un increment important. 
Treballem des de fa mesos amb els Mossos en 
dispositius de prevenció que han donat bons re-
sultats. Hem fet diverses detencions i hem evitat 
que en més d’una ocasió s’hagin pogut produir 
fets d’aquesta mena.

Vivim en un món marcat per les xarxes 
socials, que ho transformen tot, també la 
gestió de la seguretat. Com us afecten?
És indubtable que tenen grans beneficis. Ara bé, 
també hi trobem un excés d’informació, i una de-
formació d’aquesta informació. Hem atès perso-
nes, especialment dones grans, que tenien pànic 
de sortir al carrer. Parlant-hi, hem comprovat que 
no han estat víctimes de cap fet delictiu, però que 
estan moltes hores soles a casa, s’han aficionat a 

seguir les xarxes socials i s’han anat imbuint de 
missatges recurrents de persones que, de mane-
ra malintencionada, intenten donar una imatge 
distorsionada de la realitat del municipi. Aques-
tes dones han sortit més tranquil·les d’aquí i han 
entès que, si volen tenir informació, han d’anar a 
fonts oficials. No podem basar el nostre coneixe-
ment en fonts que no són fiables. Hem de posar 
en quarantena el que ens pugui dir un perfil de 
Twitter o Facebook.

Les noves tecnologies comporten perills, 
però també oportunitats. Per exemple, 
vosaltres treballeu amb una app de segu-
retat ciutadana. Quin balanç en feu?
Molt positiu! Del 2018 al 2019 s’ha produït un 
increment d’un 64 % d’usos per part de la ciu-
tadania. Ara l’app ha incorporat un botó d’alerta 
contra la violència masclista (podeu llegir-ne 
més informació a la pàgina següent).

Tenim prou agents de policia, al Prat?
Durant la crisi el Govern central va prendre unes 
mesures dràstiques, que impedien crear places. 
La plantilla no ha pogut créixer, i les ciutats sí que 
han crescut. No tinc cap dubte que, quan legal-
ment sigui possible, l’equip municipal farà tot el 
que calgui perquè tinguem el número d’efectius 
necessaris. Això no vol dir que no estiguem fent 
bé les coses; vol dir que tots els cossos policials 
hem estat molt flexibles per adaptar-nos a la im-
possibilitat de crear places.

Per exemple, acabeu de posar en marxa 
una Unitat de Suport Operatiu. Què és?
Els caps de setmana teníem un dèficit de policies. 
Aquesta unitat busca compensar aquest dèficit 
per prestar el servei amb molta més garantia. Des 
del 6 de gener hem doblat de mitjana els efectius 
en divendres, dissabtes, diumenges i vigílies de 
festius i això es tradueix en una millor seguretat.

Quins són els vostres reptes de futur?
Un és la consolidació d’un parc mòbil sostenible. 
La majoria de cotxes patrulla són híbrids i volem 
eliminar tots els vehicles contaminants en pocs 
anys. També hem de conjugar el nostre model de 
policia de proximitat amb una especialització dels 
efectius. Un exemple clar és l’Oficina d’Atenció a 
la Víctima, que s’ha especialitzat en víctimes de 
violència de gènere, amb uns resultats molt po-
sitius. L’objectiu és que les persones estiguin ben 
cuidades i, quan tinguin un problema, tinguin a 
prop la seva policia ❧

[ 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

“Treballem amb els 
Mossos en dispositius 
que ens han permès 
evitar robatoris a 
l’interior de vehicles”

“Ens hem trobat 
amb dones grans 
amb pànic a sortir al 
carrer pel que han 
llegit a les xarxes. Hi 
ha persones que de 
forma malintencionada 
distorsionen la realitat”

“Basant-nos en estudis 
externs i independents, 
podem dir que la 
ciutat del Prat és 
una ciutat segura”

“Amb la nova Unitat de 
Suport Operatiu hem 
aconseguit de mitjana 
doblar els efectius en 
caps de setmana”
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L’Ajuntament del Prat ha incorporat 
noves funcions a l’aplicació mòbil de 
seguretat ciutadana perquè les dones 
que es trobin en risc de patir violència 
masclista puguin alertar la Policia Local 
de forma immediata. Aquesta funcio-
nalitat només s’activa a proposta de la 
mateixa Policia Local i amb el previ con-
sentiment de la destinatària del servei. 

Resposta immediata

Quan la dona clica el botó d’alerta 
s’activa automàticament un avís que 
arribarà de manera immediata a la Poli-
cia Local del Prat, que podrà desplaçar-
s’hi amb urgència. La dona estarà geo-
localitzada en tot moment, de manera 
que la Policia Local en coneixerà la ubi-
cació en temps real.

Per la 
igualtat
i contra tota
discriminació

El nou sistema incorpora una segona 
funcionalitat, oberta a tothom, de cai-
re preventiu: les persones usuàries po-
den programar una alerta introduint el 
temps que solen trigar a fer un determi-
nat recorregut (de la feina a casa, de la 
discoteca al metro, etc.). En cas que se 
superi el temps previst i no s’hagi desac-
tivat l’alerta s’enviarà automàticament 
un avís a la Policia Local, que a més dis-
posarà de tota la traçabilitat del recor-
regut seguit per la persona usuària. Les 
policies dels municipis metropolitans 
i d’altres ciutats estan coordinades, de 
manera que el sistema funciona fora 
del Prat, fins i tot a l’estranger. El sistema 
preserva en tot moment l’anonimat de 
la persona usuària ❧

Aplicació de seguretat ciutadana de la Policia                
Local del Prat.

Amb motiu del 8 de Març, al Prat es fa-
ran activitats com conferències, cinema, 
teatre, música o cursos, organitzades 
per l’Ajuntament i les diferents entitats 
i col·lectius de la ciutat.

L’acte central serà el divendres 6 de 
març a les 19 h a la pl. de la Vila, amb 
una actuació musical de joves alumnes 
de l’Escola d’Arts en Viu i la lectura del 
manifest proposat pel Consell de Do-
nes del Prat. Es realitzaran diverses ac-
cions reivindicatives a càrrec d’entitats i 
col·lectius de la ciutat.

El 7 de març a les 22.30 h es presentarà 
a La Capsa el nou Paraula de dones, un 

espectacle de talent local musical feme-
ní. El 10 de març a les 19 h es realitzarà 
la taula rodona “Desafiaments feminis-
tes davant opressions” al Cèntric, amb la 

participació de les activistes Sara Cuen-
tas, Carmen Juares i Carme Alemany ❧ 

Més informació a elprat.cat/dones

Nova funcionalitat de 
l’app de seguretat per 
a dones en risc de patir 
violència masclista

També, funció preventiva
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UNA ASSOCIACIÓ VEÏNAL CADA MES

“El centro 
cívico se ha 
quedado 
pequeño”

Asociación Vecinal 
Jardins de la Pau
La entidad tiene su sede en 
el centro cívico del mismo 
nombre, donde organiza y 
dinamiza diversas actividades. 

El espacio que antes ocupaba la masía 
de Cal Cabeça dio lugar a lo que hoy se 
conoce como Jardins de la Pau. El Ayun-
tamiento expropió estos terrenos para 
erigir un nuevo centro cívico y unos jar-
dines que hoy, 30 años después, son el 
epicentro que dinamiza esta zona de la 
ciudad. En el equipamiento se realizan 
centenares de actividades a lo largo 
del año y es la sede de varias entidades 
del municipio, como la Lliga Reumato-
lògica Catalana, el Club Agility del Baix 
Llobregat y el Club Petanca Ciudad de 
Consuegra. También es el espacio de re-
ferencia para la entidad vecinal de Jard-
ins de la Pau, que espera con optimismo 
la ampliación del centro que contempla 
el Pla d’Actuació Municipal.  

Múltiples actividades

“Tenemos yoga, pilates, sevillanas, ma-
nualidades o zumba y haríamos más 

cosas, pero hay un problema de espacio 
porque las salas están muy solicitadas 
entre todas las entidades y estamos sa-
turados”, señala Yolanda Carrasco, presi-
denta de la asociación. El centro cívico, 
a día de hoy, “se ha quedado pequeño”, 
insiste, y por ello “sería ideal poder dis-
poner de más salas para poder hacer 
más actividades”. 

Mientras la ampliación no llega, desde 
la entidad creen que se podría aprove-
char el espacio que ha dejado libre el 
bar tras la finalización de su actividad: 
“Es una pena que haya cerrado, parece 
que de forma permanente, pero ahora al 
menos hay una sala más disponible”,  de-
fiende la vocal de la asociación, Ana Rino. 

Esta zona de la ciudad acaba de vivir 
unos días intensos acogiendo, como es 
tradicional, varias de las actividades pro-
gramadas para el Carnaval, como la trui-
tada y la sardinada populares. Ahora, la 
entidad se concentra en varias propues-
tas que han organizado para conmemo-
rar el Día Internacional de la Mujer; entre 
ellas, una excursión a Osona ❧

[ Luis Rodríguez Alonso ]

La zona verde 
de los jardines 
de la Pau 
(foto) y el 
centro cívico 
del mismo 
nombre son 
el centro 
neurálgico de 
esta zona de 
la ciudad.

El Ayuntamiento 
plantea su ampliación 
para este mandato

La junta de la entidad se renovó 
hace tres años, ¿no?
Así es: después de más de 20 
años, las personas que formaban 
parte de la junta de la asociación 
lo dejaron y ahora somos cinco 
personas en la junta y casi 500 
socios y socias. 

¿Cuál es su principal demanda?
El mayor problema que tenemos 
aquí es el correcán. La gente 
está muy molesta. No tiene nada 
en contra de los animales, pero 
provocan ruido y otras molestias. 
Además,  durante el verano 
también hay un problema de 
malos olores. Hemos hablado con 
el Ayuntamiento varias veces; han 
venido, pero no creemos que lo 
vayan a quitar. 

¿Hay alguna otra problemática?
Bueno, hay algunos grupos 
de jóvenes, pero según nos 
dicen desde el Ayuntamiento 
están controlados. Queremos y 
pedimos que haya un poco más 
de vigilancia. Ellos nos dicen que 
hay algunos agentes de paisano, 
pero queremos que su presencia 
sea más visible. Por lo demás, 
está todo bastante bien, el tema 
de limpieza, por ejemplo, si en 
algún momento dado vemos 
algo que no está bien; llamamos a 
Manteniment i Serveis y vienen al 
momento. 

Lleva más de 40 años viviendo 
aquí; ¿cómo ha cambiado?
Antes aquí no se hacían tantas 
cosas y ahora ha evolucionado 
muchísimo. Al margen de algunos 
problemas puntuales, el Centro 
Cívico Jardins de la Pau, puedo 
decirlo con orgullo, se conoce en 
todo El Prat. 

YOLANDA CARRASCO 
Presidenta de la Asociación de Vecinos 
de Jardins de la Pau

La información y entrevista de esta página están extraídas de un 
reportaje de elprat.tv que se puede ver en el apartado El Prat a fons
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L’equip masculí del Club Prat Triatló 1994 ha guanyat el 
Campionat de Catalunya de duatló per equips, celebrat el 2 de 
febrer al Prat. A més, el conjunt femení n’ha estat subcampió. 
A la prova mixta de la categoria Open el guanyador ha estat 
el Triplay Llobregat, l’altre club pratenc. Vídeo a elprat.tv

EL PRAT TRIATLÓ, CAMPIÓ MASCULÍ I SUBCAMPIÓ FEMENÍ DE CATALUNYA DE 
DUATLÓ PER EQUIPS

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha rebut oficialment a 
l’ajuntament el policia local del Prat José García Vega, que 
l’estiu passat es va proclamar campió del món dels 5.000 metres 
de marxa atlètica en pista en els World Fire & Police Games, 
campionats mundials de bombers i policies celebrats a la Xina.

L’ALCALDE REP EL POLICIA LOCAL GUANYADOR D’UN OR ALS WORLD FIRE 
& POLICE GAMES

13a EDICIÓ DEL TROFEU MÀSTER CIUTAT DEL PRAT

La piscina del Sagnier ha acollit el 13è Trofeu Màster Ciutat 
del Prat, que forma part del circuit de competicions màster 
de la Federació Catalana de Natació. Hi han participat 200 
nedadors i nedadores de més de 25 anys. Vídeo a elprat.tv

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE RÍTMICA

105 gimnastes de les categories Prebenjamí, Infantil i 
Cadet han lluït les seves exhibicions en representació 
de clubs d’arreu del Baix Llobregat, incloent-hi el 
Pratenc, el Rítmica Prat i el Cor Blau, com a entitats 
pratenques. Va ser en el marc dels jocs esportius escolars 
celebrats al CEM Julio Méndez. Vídeo a elprat.tv

EL PRATENC AA, AMFITRIÓ DE LA 1a JORNADA COMARCAL D’ATLETISME 

La pista Moisés Llopart del Sagnier ha aplegat 217 
atletes de la categoria Prebenjamí fins a la Juvenil, 
que han participat amb l’objectiu de fer marca en 
les diferents proves en l’àmbit comarcal o per 
iniciar-se en el món de la competició. Vídeo a elprat.tv
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El Club Barcelonista Terlenka s’ha 
convertit en protagonista del futbol 
amateur territorial català i ha trencat 
un rècord històric, ja que és l’únic equip 
que aquesta temporada ha aconseguit el 
ple de victòries a la primera volta: 17 de 
17. El Terlenka és el dominador absolut al 
grup 8 de Tercera Catalana, amb 17 punts 
d’avantatge sobre al segon classificat 
després de 21 jornades disputades. 
Durant la primera volta ha estat l’equip 
més golejador del grup i el menys 
golejat, amb 46 gols a favor i només 9 en 
contra. El Terlenka sembla que s’acosta 
a una nova lluita per l’ascens a Segona 
Catalana, categoria que prova d’assolir 
des de fa 5 temporades. Vídeo a elprat.tv

EL TERLENKA, EQUIP DE RÈCORD

TROFEU POTABLAVA DE RÍTMICA

El Complex Esportiu Municipal Julio Méndez ha acollit un any 
més el Trofeu Pota Blava de Gimnàstica Rítmica, organitzat pel 
Club Esportiu Rítmica Pratenc i que enguany ha estat dividit en 
dues jornades: aquesta, dedicada a les modalitats individuals, 
i la tradicional del maig, a les grupals. Vídeo a elprat.tv

EL CLUB PATÍ DELTA PRAT ARRENCA AMB BON PEU LA TEMPORADA

El Club Patí Delta Prat ha organitzat una nova edició dels 
Jocs Escolars de patinatge, amb 180 patinadors i patinadores. 
L’entitat comença la temporada amb bones sensacions, després 
de les 16 medalles aconseguides en el darrer campionat 
de Catalunya, celebrat també al Prat. Vídeo a elprat.tv

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE RÍTMICA

El pavelló del Sagnier ha acollit la 4a 
jornada dels Jocs Escolars de Patinatge 
Artístic, una trobada dels clubs de 
la comarca organitzada pel Consell 
Esportiu del Baix Llobregat amb 
la col·laboració del Club Patinatge 
Artístic Sagnier. Vídeo a elprat.tv

JOCS ESCOLARS DE PATINATGE ARTÍSTIC






