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En aquests moments excepcionals és essencial poder 
accedir a informació rigorosa i transparent. Per garantir 
aquest dret, la Junta de Portaveus de tots els grups 
municipals de l’Ajuntament ha decidit que la ciutadania 
confinada ha de poder rebre a les seves llars la revista El 
Prat. Aquest número està dedicat de forma monogràfica 
a la crisi sanitària, econòmica i social que patim, i dona 
informació de servei sobre l’actual context d’alarma.

El repartiment de la revista s’ha fet seguint totes les 
indicacions sanitàries pertinents i prenent totes les 
mesures oportunes per protegir els i les treballadores 
que l’han efectuat. La Junta de Portaveus agraeix el 
servei essencial que presten a la ciutat.

El Prat ja actua contra la crisi social 
i econòmica causada per la COVID-19
Pla de xoc de l’Ajuntament per mitigar els efectes de l’epidèmia 
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Atodo el mundo nos gustaría que esta revista fuera diferente: que nos hablara de una nueva edición presencial 
del Escarxofa&Jazz, o de plazas y calles llenas por el día de Sant Jordi; que reflejara, en definitiva, cómo los 
y las pratenses aprovechábamos la vuelta del buen tiempo, la llegada de la primavera, para encontrarnos en 
el espacio público. El coronavirus nos ha quitado todo esto. Y lo más grave de todo: la maldita enfermedad 
nos sigue quitando a personas queridas. Por ello, la revista que tenéis en las manos está dedicada de forma 
monográfica a la respuesta que El Prat está dando a esta crisis sin precedentes que están sufriendo nuestra 
ciudad, el país y todo el mundo. Encontraréis los testimonios de mucha gente: desde las médicas responsables 
de la atención sanitaria primaria hasta numerosas personas que hacen voluntariado, pasando por personal 
municipal de muchos servicios que siguen al pie del cañón. A toda esta gente, quiero agradecerles que tengan 
cuidado de El Prat y de su gente en estos momentos.

Son momentos de crisis sanitaria, pero también económica y social. Hay que encontrar respuestas que estén 
a la altura de un desafío que está sacudiendo los cimientos de nuestra forma de convivir, de trabajar, de 
producir y de consumir: respuestas que pasen, en primer lugar, por apoyar a aquellas personas que resultan más 
golpeadas por la actual situación: los hogares más vulnerables, los comercios que ahora tienen que mantener 
las persianas bajadas o los trabajadores que han perdido su trabajo; y respuestas que asuman, sobre todo, que 
no volveremos a la normalidad previa a la pandemia. Habrá que construir una nueva normalidad, aprendiendo 
las lecciones de la crisis: por ejemplo, que nunca más podremos menospreciar la importancia de servicios 
públicos como el de la salud, o el carácter esencial de unas tareas de cuidado que habían sido invisibilizadas, 
y que preservar el equilibrio en un territorio que cuenta con una reserva de biodiversidad como el delta y una 
fuente de alimentos frescos como el Parque Agrario es una cuestión de supervivencia.

Estas eran las convicciones que guiaban el proyecto de ciudad que estamos construyendo, El Prat del futuro. 
Ahora más que nunca, construyamos las bases de esta ciudad más sostenible, humana y resiliente.

Hay que encontrar 

respuestas que estén a 

la altura de un desafío 

que está sacudiendo los 

cimientos de nuestra forma 

de convivir, de trabajar, de 

producir y de consumir.

Allò que realment importa

tothom ens agradaria que aquesta revista fos diferent: que ens parlés d’una nova edició presencial de 
l’Escarxofa&Jazz, o de places i carrers plens per la diada de Sant Jordi; que reflectís, en definitiva, com els 
pratencs i les pratenques aprofitàvem la tornada del bon temps, l’arribada de la primavera, per trobar-nos a 
l’espai públic. El coronavirus ens ha pres tot això. I el més greu de tot: la maleïda malaltia ens segueix prenent 
persones estimades. Per això, la revista que teniu a les mans està dedicada de forma monogràfica, com no 
podia ser d’una altra manera, a la resposta que el Prat està donant a aquesta crisi sense precedents que estan 
patint la nostra ciutat, el país i tot el món. Hi trobareu els testimonis de molta gent: des de les metgesses 
responsables de l’atenció sanitària primària fins a nombroses persones que fan voluntariat, passant per 
personal municipal de molts serveis que segueixen al peu del canó. A tota aquesta gent, vull agrair-los que 
tinguin cura del Prat i de la seva gent en aquests moments.

Són moments de crisi sanitària, però també econòmica i social. Cal trobar respostes que estiguin a l’altura 
d’un desafiament que està sacsejant els fonaments de la nostra forma de conviure, de treballar, de produir i de 
consumir; respostes que passin, en primer lloc, per fer costat a aquelles persones que resulten més colpejades 
per l’actual situació: les llars més vulnerables, els comerços que ara han de mantenir les persianes abaixades 
o els i les treballadores que han perdut la seva feina; i respostes que assumeixin, sobretot, que no tornarem 
a la normalitat prèvia a la pandèmia. Caldrà construir una nova normalitat, aprenent les lliçons de la crisi: per 
exemple, que mai més podrem menystenir la importància de serveis públics com el de la salut, o el caràcter 
essencial d’unes tasques de cura que havien estat invisibilitzades, i que preservar l’equilibri en un territori que 
compta amb una reserva de biodiversitat com el delta i una font d’aliments frescos com el Parc Agrari és una 
qüestió de supervivència.

Aquestes eren les conviccions que guiaven el projecte de ciutat que estem construint, el Prat del futur. Ara més 
que mai, construïm les bases d’aquesta ciutat més sostenible, humana i resilient.

Lluís Mijoler
L’alcalde

Cal trobar respostes que 

estiguin a l’altura d’un 

desafiament que està 

sacsejant els fonaments de 

la nostra forma de conviure, 

de treballar, de produir i de 

consumir.

       
    @Mijoler       
    mijoler
    mijoler
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Pla de xoc d’1 milió d’euros contra l’impacte 
social i econòmic de l’epidèmia

El 8 d’abril passat es va celebrar el ple 
municipal ordinari. En realitat va ser, 
però, un ple extraordinari. La situació 
de confinament no va permetre que 
hi acudissin personalment tots els re-
gidors i regidores i només ho van fer 
l’alcalde i els portaveus dels grups mu-
nicipals, guardant totes les mesures de 
seguretat establertes per Protecció Civil 
de l’Ajuntament. La resta de regidors 
i regidores hi van participar per via te-
lemàtica. Com que tampoc es va poder 
obrir al públic, el ple es va retransmetre 
en directe per elprat.tv, com és habi-
tual, i també, de manera excepcional, a 
través d’El Prat Ràdio (91.6 FM).

El punt central del ple va ser l’aprovació 
d’un fons de resposta de més d’1 milió 
d’euros, proposat per l’equip de govern, 
per donar resposta a l’impacte social i 
econòmic d’aquesta crisi. La proposta 
va comptar amb el suport de tots els 
grups polítics municipals.

El milió i escaig d’euros es desglossa 
en les següents finalitats: suport social 
(120.000 €), alimentació (86.000 €), allot-
jaments d’urgència (165.000 €), ajuts al 
pagament de lloguers (120.000 €), a les 
petites empreses i comerços (200.000 €), 

així com un fons de contingència per a 
la resta de necessitats que puguin anar 
sorgint (346.000 €).

Pagament de factures 
per més de 682.000 € 

A més d’aquest fons de resposta, el 
Ple Municipal també va aprovar el pa-
gament de diverses factures, per un 
valor de 682.354 euros, perquè els pro-
veïdors municipals puguin seguir co-
brant amb normalitat. Més de la meitat 
d’aquest import (372.062 €) correspon 
a factures relacionades amb els Serveis 
d’Ajuda a Domicili, reforçats durant 
aquestes setmanes. 

L’Ajuntament vol cobrir així aspectes com el suport social, alimentació, 
allotjaments d’urgència, ajuts al pagament de lloguer i a les petites 
empreses i comerços, i un fons de contingència per a altres necessitats

A l’inici del 
ple d’abril es 

va guardar 
un minut de 

silenci per les 
persones que 

han perdut 
la vida pel 

coronavirus 
i els seus 
familiars. 

(Foto: David 
Airob).

Fons econòmic 
extraordinari amb 
unanimitat política

PLA DE XOC MUNICIPAL
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Además de decidir las futuras líneas de actuación frente al impacto 
social y económico de la crisis del coronavirus, durante el pleno de abril 
el Gobierno municipal presentó un informe de balance de las medidas 
urgentes adoptadas hasta aquel momento, concretamente en el periodo 
comprendido entre el 16 de marzo y el 2 de abril. En el informe figuran acciones 
para responder a la emergencia sanitaria y de apoyo social a colectivos 
vulnerables, una moratoria fiscal para alargar el plazo de pago de impuestos 
y tasas municipales, medidas de protección del tejido productivo local y la 
adecuación de diversos servicios municipales al formato telemático. 

Se puede consultar el informe, que se irá actualizando con las nuevas 
medidas que se vayan aprobando, en elprat.cat/enscuidem.

Medidas de urgencia adoptadas: 
consulta el informe online 

Pla de xoc d’1 milió d’euros contra l’impacte 
social i econòmic de l’epidèmia

Durant el ple també es va aprovar per 
unanimitat una declaració institucional 
per sumar esforços davant l’impacte del 
coronavirus al municipi i per reconèixer 
el compromís i la solidaritat de totes 
les persones que estan dedicant treball 
i esforços a ajudar els altres. La declara-
ció també remarca la necessitat de re-
orientar l’acció, recursos i personal de 
l’Ajuntament per respondre a les neces-
sitats derivades d’aquesta crisi i demanar 
el compromís de la Generalitat, l’Estat i la 
UE per fer-hi front conjuntament ❧

Vídeo sobre el ple municipal d’abril a elprat.tv

Declaració institucional 
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PLA DE XOC MUNICIPAL

El Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat 
Econòmica estudia com reactivar el teixit 
productiu pratenc

La Comissió de Seguiment del Pacte 
Local per l’Ocupació i l’Activitat Econò-
mica del Prat, que agrupa els principals 
agents econòmics i socials de la ciutat, 
es va reunir el 27 d’abril de forma te-
lemàtica. L’objectiu de la reunió va ser 
escoltar i analitzar les necessitats dels 
treballadors i treballadores i del teixit 
productiu pratenc en el marc de la si-
tuació d’emergència pel coronavirus, 
per tal de valorar posteriorment les 
mesures a emprendre de cara a mini-
mitzar l’impacte socioeconòmic que es 
derivarà d’aquesta crisi sanitària.

La Comissió agrupa representants 
sindicals, d’associacions empresarials 

i de l’Administració municipal, entre 
d’altres. De la mateixa manera que 
va dissenyar un pla de xoc contra la 
crisi econòmica i financera del 2008, 
ara es proposa treballar, en el marc 
d’aquest espai de participació, les línies 
d’actuació a seguir per fer front al greu 
impacte socioeconòmic que es deriva 
de l’emergència pel coronavirus. 

Diàleg polític 

Després de la reunió de la Comissió 
Tècnica es va convocar el Pacte Local 
per l’Ocupació i l’Activitat Econòmi-
ca, espai de diàleg polític dels agents 
compromesos amb el desenvolupa-

ment econòmic sostenible, l’ocupació 
de qualitat i la cohesió social. 

Canvis al pressupost 
municipal 

També s’ha constituït un grup de treball 
intern a l’Ajuntament per tal d’estudiar 
els canvis necessaris en el pressupost mu-
nicipal del 2020, de cara a adequar-lo a 
les creixents necessitats que ja està com-
portant aquesta crisi en diferents àmbits 
i sectors. Alhora, l’Àrea de Desenvolupa-
ment Local està dissenyant un paquet de 
mesures de suport econòmic adreçades 
al teixit productiu per tal d’agilitzar la re-
activació econòmica de la ciutat ❧

Es valoren les necessitats dels diversos agents econòmics i socials de 
la ciutat, per plantejar mesures per minimitzar l’impacte de la crisi del 
coronavirus sobre els treballadors i treballadores i el teixit empresarial

L’alcalde del 
Prat, Lluís 

Mijoler, durant 
la reunió, per 

videocon-
ferència, de 
la Comissió 

de Seguiment 
del Pacte 
Local per 

l’Ocupació 
i l’Activitat 
Econòmica. 
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Moratoria fiscal de impuestos 
y tasas municipales

Desde el inicio de la crisis del coronavi-
rus, el Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat ha adoptado varias medidas de 
urgencia en materia de fiscalidad y de 
apoyo al tejido productivo para aliviar el 
impacto de esta situación de emergen-
cia sobre la ciudadanía, el comercio o las 
empresas, especialmente las pequeñas 
y medianas (PYME). 

Hasta el 3 de julio

Entre estas medidas destaca una mora-
toria fiscal: el Ayuntamiento ha aplaza-
do hasta el 3 de julio el pago de varios 
impuestos y tasas municipales que, ini-
cialmente, debían pagarse hasta el 4 de 
mayo (los recibos domiciliados serán 
cobrados por los bancos el 1 de julio). 
Los impuestos y tasas afectados son los 
siguientes:

[ Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 
de naturaleza urbana y características 
especiales (recibos no domiciliados)

[ Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 
de naturaleza urbana y características es-
peciales (1er 50 % recibos domiciliados)

[ Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 
de naturaleza rústica

[ Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM)

[ Tasa por la entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras (vado)

[ Tasa por ocupación de la vía pública: 
mercado semanal (no domiciliados)

[ Tasa por la tenencia y prestación de 
servicios relacionados con los animales 
de compañía

La medida pretende aliviar el impacto económico de la crisis del 
coronavirus entre la población y el tejido productivo de la ciudad

También se ha ampliado el período de 
pago de liquidaciones que se habían 
notificado previamente al Estado de 
Alarma y se ha decidido dar prioridad a 
los expedientes que reconozcan benefi-
cios fiscales.

Empresas que cubren 
servicios municipales 

El Ayuntamiento ha aprobado medidas 
compensatorias para las empresas con-
tratadas para prestar servicios munici-
pales que se han dejado de ofrecer en el 

contexto de emergencia. A fin de ayudar 
a mantener sus puestos de trabajo, estas 
empresas —en su mayoría pymes— per-
cibirán los importes correspondientes a 
los gastos salariales del personal adscrito 
al contrato, de manera que no podrán 
alegar el cese de actividad como motivo 
para hacer un expediente de regulación 
de empleo. Entre el 16 de marzo y el 2 de 
abril se habían abonado más de 260 fac-
turas a proveedores por un valor de casi 
3 millones de euros, lo que contribuirá a 
garantizar que las empresas mantengan 
su liquidez ❧

También se ha suspendido la cuota de varios servicios municipales o de concesiones 
y permisos correspondientes a actividades interrumpidas en el actual estado de 
alarma (guarderías municipales, equipamientos deportivos y culturales, talleres 
y cursos realizados en equipamientos municipales, bares y restaurantes de 
concesión municipal, tasa de ocupación de la vía pública, tasa de residuos para 
establecimientos cerrados ...). En cuanto a la cuota del mes de marzo, se devolverá 
la parte proporcional de los días en los que ya no se pudo desarrollar la actividad.

Suspensión de las cuotas de 
servicios municipales 

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es uno de los que se han aplazado.
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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

Cap persona pot 
quedar enrere
Fa pocs dies ens van comunicar 
que, com a mínim, l’Estat d’Alarma 
s’allargarà fins al 9 de maig. En aquest 
sentit, m’agradaria fer dues apreciacions 
que tractaré de forma separada. 

D’una banda, aquesta crisi sanitària 
ens ha agafat amb pocs coneixements de 
la malaltia i això genera moltes preguntes i 
molts dubtes. La reincorporació a les feines 
“no essencials” o donar un respir de llibertat i 
esperança als nostres infants després d’aquest 
temps de confinament estricte són accions 
que potser generen inquietuds. Tanmateix, 
algun dia haurà de ser el primer per tornar als 
carrers, no creieu? Malgrat la incertesa, però, 
estic convençut que ens en sortirem! Ho farem 
mantenint la confiança amb els professionals 
que tant estant treballant aquests dies, 
i perquè sé que tothom actuarà amb 
responsabilitat, pensant en el bé col·lectiu i 
amb sentit comú. Tinguem cura els uns dels 
altres i de ben segur que ho aconseguirem.

D’altra banda, hem de començar 
a pensar en l’endemà de la COVID-19 i 
com superarem la crisi sanitària, social i 
econòmica que ens deixarà. Al ple municipal 
del 8 d’abril, des d’ERC vam proposar refer 
el pressupost municipal del 2020 i repensar 
el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023. Cal 
adaptar-nos al nou escenari que viurem, 
prioritzant la nostra ciutadania, la nostra 
pagesia, els nostres infants, la nostra gent 
gran, els nostres treballadors i treballadores, 
el nostre comerç i empreses locals, i fer-ho 
amb un sol gran principi: cap persona pot 
quedar enrere. No ens podem permetre 
més desigualtats a la nostra ciutat!

Seguiu cuidant-vos molt! 
Fem-ho i segur que aviat podrem 
trobar-nos pels carrers del Prat.

Todo esto debe 
servir para algo
Todos esperamos que después 
de este confinamiento y esta crisis haya 
un cambio, un cambio social. Esperamos 
que la conciencia de lo público, la justicia 
social y el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad se transformen en los elementos 
culturales centrales de nuestra sociedad. 
Debemos salir de esta situación pensando 
que todo esto ha servido para algo.

Es fácil ahora pensar que todas 
las personas somos más conscientes de lo 
perversos que han resultado los recortes 
en sanidad y su privatización y de lo 
necesario que es invertir en el sistema 
público. También somos más conscientes 
de lo frágil de nuestro sistema productivo 
y de lo mal orientados que están los 
motores económicos que mantienen los 
trabajos y las economías (institucionales 
y domésticas) y de lo necesario que es 
proporcionar trabajo digno, estable y bien 
remunerado y por un cambio de modelo 
productivo. También somos más conscientes 
de que los cuidados son primordiales 
y que son un derecho fundamental.  

Es fácil también pensar y creer que 
es totalmente necesario que los servicios 
esenciales (agua, luz, gas, comida y vivienda) 
estén garantizados a todas las personas. Es 
fácil también pensar que todas las personas 
somos más conscientes sobre quiénes han 
provocado este fallo en el sistema, porque 
es una epidemia difícil de prever, difícil 
de gestionar y que será difícil de superar, 
pero que indudablemente nos ha venido 
a mostrar un sistema frágil y precarizado 
que necesariamente hay que revertir.

Pero ¿seremos capaces de mantener 
en el tiempo esta conciencia colectiva 
que despiertan los momentos de crisis?

Resistiremos
Desde Ciudadanos queremos 
trasladar nuestro más sincero pésame a todos 
los familiares y amigos de las personas que 
han fallecido en nuestro municipio a causa 
de esta pandemia. Además, deseamos una 
pronta y total recuperación a las personas que 
en estos momentos están luchando contra 
la enfermedad y desde aquí les transmitimos 
mucho ánimo. También queremos volver a 
agradecer y dar ánimos a todas las personas 
que están ayudando a vencer al coronaviruss 
SARS-CoV-2 desde cualquier ámbito.

Es el momento de remar todos juntos 
y en la misma dirección, el virus no entiende 
de ideologías y ataca a todo el mundo por 
igual. Para arrimar el hombro todos unidos, 
Ciudadanos hemos ofrecido nuestra mano 
tendida al equipo de gobierno. Por un 
lado, les hemos transmitido un paquete de 
propuestas para paliar las consecuencias 
asistenciales y económicas de la COVID-19 
en nuestra ciudad. Por otro lado, hemos 
apoyado la modificación de crédito de 
1.037.000 € en el último pleno municipal; 
por una parte, para ampliar algunas partidas 
presupuestarias vitales en el ámbito social 
y económico y, por otra, para la creación 
de un fondo de contingencia. Además, y 
así también lo hicimos constar en el último 
pleno, adelantamos nuestro apoyo por si 
fuera necesario realizar alguna ampliación 
económica en el futuro. Estamos en una 
situación excepcional y no podemos dejar a 
ningún vecino o vecina de El Prat atrás.

También dejamos constancia de 
nuestra preocupación e instamos al equipo de 
gobierno a buscar soluciones conjuntamente 
para los niños y niñas que han perdido la 
comunicación con sus profesores por no 
disponer de dispositivos electrónicos o acceso 
a Internet en casa. 

    @podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

    @antoniomiguelrr       
    @Cs_ElPrat        
Tel. 938 082 030 
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L’Ajuntament no s’atura
Portem setmanes de confinament 
i, durant aquest temps, l’administració 
més propera a la ciutadania no ha aturat 
la seva activitat. Tan bon punt el Govern 
va decretar la situació de confinament, 
l’Ajuntament va haver de reorganitzar-se 
per treballar d’una altra manera i continuar 
atenent les necessitats del dia a dia de la 
ciutat. Molts treballadors i treballadores 
municipals presten serveis essencials (policia, 
neteja viària, serveis socials, manteniment, 
contractació...) al carrer i als equipaments 
municipals, i un gran nombre d’empleats i 
empleades estan teletreballant des de casa, 
de manera que la maquinària administrativa 
no s’atura en aquests dies d’incertesa.

Els Serveis d’Atenció Domiciliària, 
la teleassistència, el Punt Solidari, els serveis 
de l’Oficina Municipal d’Habitatge, el circuit 
d’atenció a víctimes de violència masclista, 
el suport als serveis sanitaris i assistencials, 
l’enllumenat, la neteja, els busos urbans, la 
policia o el servei online permanent de suport 
a persones autònomes, microempreses i 
PIME són només alguns exemples de serveis 
que no s’aturen, perquè les necessitats 
de la gent no ho han fet; al contrari.

Vull expressar des d’aquí el meu 
agraïment als partits de l’oposició al nostre 
consistori pel seu suport a les mesures que, 
com a Govern municipal, estem portant 
a terme aquests dies. Sabem que després 
del confinament vindrà la reconstrucció 
d’un teixit social i econòmic que quedarà 
molt tocat. Tenim propera l’experiència de 
la crisi del 2008. No pot tornar a ocórrer 
que els més vulnerables i els que estan a 
primera línia donant la cara siguin els que 
més pateixin els efectes d’aquesta altra 
crisi. Necessitem l’esforç i la unitat de totes 
i tots. Junts ho aconseguirem. Ànims.

    @PerezJP_

Una resposta 
municipalista a la crisi
Res tornarà a ser igual després del 
coronavirus. La crisi sanitària, econòmica i social 
ens obligarà a repensar-ho tot. Mentre lluitem 
contra l’epidèmia, s’obre la qüestió de com 
volem treballar, produir i consumir en el futur. 
Una de les lliçons que crec que cal extreure 
d’aquesta crisi és que cal més municipalisme. 
S’ha tornat a evidenciar que els ajuntaments, 
de signe ben divers, som sempre els primers a 
respondre quan la ciutadania ho necessita. Al 
Prat, l’Administració municipal va emprendre 
d’un dia per a l’altre una transformació i 
reorganització profundes per garantir que, 
malgrat el confinament i el tancament 
d’equipaments i de l’atenció presencial, els 
serveis públics se seguissin prestant.

Això ha permès fer una feina ingent: 
garantir l’alimentació a milers de llars 
vulnerables, atendre telefònicament totes les 
persones grans que ho requerien o abastir del 
material de protecció necessari al personal 
sociosanitari de la ciutat i també del nostre 
hospital de referència, el de Bellvitge, en 
són només alguns exemples. Un cop més, 
l’Ajuntament ha estat al costat del veïnat, i 
ho continuarà estant en els temps durs que 
vindran. Però necessitem millorar les nostres 
eines. Els municipis necessitem més recursos, 
més competències, més marge per actuar.

Ara toca, per exemple, que la Generalitat 
aprovi un pla de liquiditat extraordinari per als 
ens locals. I ara urgeix més que mai, sobretot, 
deslliurar els pobles i ciutats de la cotilla que 
els van imposar els governs del PP en el marc 
de la resposta “austeritària” que van donar a 
l’anterior crisi, la del 2008, i que puguem fer 
ús dels nostres estalvis. Aquesta nova crisi, no 
la podem tornar a pagar els i les de sempre, les 
classes populars com les que conformen el Prat. 
I perquè això no passi, cal que la resposta que 
hi donem sigui, també, municipalista.

    @alba_bj    
    @elPratenComu      
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L’impacte de l’epidèmia del 
coronavirus al Prat es va equiparant 
a la del conjunt de Catalunya

L’impacte de l’epidèmia del corona-
virus al Prat i al conjunt de Catalunya 
és més semblant cada dia que passa. 
Si bé a mitjan mes de març les dades 
de la nostra ciutat estaven entre les 
pitjors del país —juntament amb els 
municipis del nostre voltant— a me-
sura que han anat avançant les setma-
nes l’impacte al Prat ha anat reduint el 
creixement, mentre que a Catalunya ha 

continuat un ritme sostingut. Les taules 
i gràfiques mostrades a la pàgina se-
güent reflecteixen els registres oficials 
de casos de COVID-19 des que se’n 
tenen dades homologables. Així, el 28 
de març el nombre de casos per cada 
100.000 habitants era al Prat una mica 
més del doble (2,05) que al conjunt de 
Catalunya. En canvi, el 25 d’abril la xifra 
relativa ja s’havia reduït fins a 1,16. 

Aquesta evolució de les dades, però, 
no ha de suposar cap relaxament en 
les mesures que la població pratenca 
està prenent per frenar l’epidèmia. Al 
contrari, són xifres que demostren que 
l’actitud responsable de la immensa 
majoria de la gent del Prat està donant 
els seus fruits. El confinament és dur i 
difícil, però és necessari per controlar la 
propagació de la COVID-19 ❧

A finals del mes d’abril, al Prat hi havia més de 465 casos confirmats de 
COVID-19. L’evolució de les dades demostra que l’actitud responsable 
de la gran majoria de la població pratenca està donant fruits.

El 
confinament 

és dur i pesat, 
però necessari 

per frenar la 
propagació de 

la COVID-19. 
Les dades així 

ho demostren.



EL PRAT

13
maig 20

ESPANYA

78.197
85.195
94.417
102.136
110.238
117.710
124.734
130.759
135.032
140.510
146.690
152.446
157.022
161.852
166.019
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177.633
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213.024

------
------
------
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14/04/2020
15/04/2020
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21/04/2020
22/04/2020
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25/04/2020

EL PRAT
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415
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447
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462
465

CATALUNYA

15.026
16.157
18.773
19.991
21.804
23.460
24.734
26.032
26.824
28.323
29.647
31.043
31.824
32.984
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35.197
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38.316
39.943
40.600
41.676
43.112
43.802
44.892
45.544
46.261
46.811

DATA
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08/04/2020
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13/04/2020
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16/04/2020
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19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
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CASOS DE COVID-19 PER CADA 100.000 
HABITANTS I RELACIÓ COMPARATIVA 
ENTRE EL PRAT I CATALUNYA

ESPANYA

166,02
180,88
200,46
216,85
234,05
249,91
264,83
277,62
286,69
298,32
311,44
323,66
333,38
343,63
352,48
359,86
366,33
377,14
388,14
399,34
407,06
416,01
425,07
433,50
442,44
452,28
------
------
------

EL PRAT

407,13
431,90
462,86
493,82
503,10
512,39
557,28
591,34
597,53
608,37
616,11
623,85
623,85
623,85
623,85
631,59
631,59
631,59
642,42
642,42
642,42
681,13
691,96
691,96
701,25
705,89
710,54
715,18
719,83

CATALUNYA

198,59
213,54
248,11
264,21
288,17
310,05
326,89
344,05
354,51
374,32
391,82
410,27
420,59
435,93
449,71
458,95
465,17
482,46
493,68
506,39
527,90
536,58
550,80
569,78
578,90
593,30
601,92
611,40
618,67

PRAT/CAT

2,05
2,02
1,87
1,87
1,75
1,65
1,70
1,72
1,69
1,63
1,57
1,52
1,48
1,43
1,39
1,38
1,36
1,31
1,30
1,27
1,22
1,27
1,26
1,21
1,21
1,19
1,18
1,17
1,16

CASOS REGISTRATS DE COVID-19 AL PRAT, 
CATALUNYA I ESPANYA ENTRE EL 28 DE 
MARÇ I EL 25 D’ABRIL

CASOS PER CADA 100.000 HABITANTS
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Sonia Martínez Carmona,
directora del CAP Ramona Via

Cada dia, a les vuit del vespre, el veïnat 
del Prat surt a aplaudir tot el personal 
que en aquesta epidèmia està donant el 
millor de si per tenir cura de la nostra 
comunitat. Al capdavant hi ha els i les 
professionals de la sanitat pública: els 
d’hospitals com el de Bellvitge, que 
atenen els pacients més greus, però 
també les de l’atenció primària, que 
els cobreixen les espatlles atenent la 
resta de la població. Parlem amb les 
directores dels tres centres d’atenció 
primària del Prat per conèixer 
quin és l’estat sanitari a la ciutat i 
quines recomanacions cal seguir. 

“L’atenció 
primària fa una 
gran feina de dic 
de contenció, 
monitoritzant 
tots els pacients 
i el seu entorn 
des del primer 
moment”

Beatriz Arizaga Ciordia,
directora del CAP Disset de Setembre

Núria Tuset Mateu,
directora del CAP Pujol i Capsada
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Quina funció fa l’atenció primària en 
aquesta crisi sanitària?
Beatriz Arizaga Ciordia: El 25 de març es va 
reorganitzar l’assistència primària al Prat: el CAP 
Ramona Via es va concentrar en l’atenció domi-
ciliària; el Disset de Setembre, en l’atenció pre-
sencial i urgències, i el Pujol i Capsada manté un 
equip de metges i infermeres en cada torn per 
atendre les necessitats de la població i donar su-
port a la resta de professionals dels altres CAP.

Sonia Martínez Carmona: Alhora, cada cen-
tre segueix telefònicament els seus pacients, 
perquè els coneix bé: tenim la seva història clíni-
ca, coneixem el seu entorn social.

Núria Tuset Mateu: La població del Prat pot 
contactar sempre amb els seus CAP, de 8 a 20 h. 
Nosaltres l’orientem telemàticament i fem possi-
ble que no s’hagi de desplaçar si no cal. Hem fet 
seguiment telefònic a pacients en domicili tots els 
dies de la setmana, i no només de 8 a 20 h. Fem 
unes 400 trucades cada dia i entre 100 i 200 el 
cap de setmana. Hem fet el màxim esforç.

B.A.C.: D’aquesta forma, la primària ha fet una 
grandíssima feina de dic de contenció, i això ho 
hem fet monitoritzant tots els pacients i el seu en-
torn des del primer moment.

També ha ajudat les residències i els hotels 
salut, oi?
S.M.C.: Ens estem reinventant. El personal admi-
nistratiu, d’infermeria, de treball social, de reha-
bilitació... Tothom ha participat amb ganes en el 
que ha calgut. Les gestores de casos estan fent 
una feina enorme: són aquells professionals que 
donen suport als pacients crònics complexos. Hem 
destinat personal dels nostres centres a l’hospital 
de Bellvitge i als hotels salut, que és on passa la 
quarantena una persona que és donada d’alta a 
l’hospital o aquelles cribades al CAP que no es 
poden aïllar a casa de manera adeqüada. El que 
dona servei al Prat està en un hotel de l’Hospitalet 
amb 350 habitacions. I mantenim contacte diari 
amb les residències de gent gran: cadascuna té 
suport nostre, i hi ha dues infermeres que van a 
l’Onze de Setembre i assumeixen la valoració dels 
pacients que hi ha. També hem col·laborat a suplir 
personal de baixa.

Ha estat complicada la reorganització?
S.M.C.: El Servei d’Atenció Primària del Departa-
ment de Salut ens ha donat sempre tot el suport, 
tot i que en alguns moments hi hagués manca de 
material, sobretot al principi. Ara tothom estem 

ja més organitzats, tenim tot el material. Tam-
bé agraïm l’ajuda de moltes persones. Prestar 
l’atenció domiciliària requereix material de protec-
ció, i moltes vegades fèiem curt. L’Ajuntament ens 
ha proporcionat bussos, mascaretes, pantalles...

Han rebut moltes mostres de solidaritat?
S.M.C.: Han arribat suports per tot arreu: una em-
presa ens va donar solucions alcohòliques; una al-
tra, impermeables... També ens han donat aigua, 
gorres i mascaretes fetes a casa... Tot i que no són 
les sanitàries, mostren la solidaritat de la comuni-
tat. El Col·legi Oficial de Metges ens ha dotat de 
pantalles, bates, impermeables, i fins i tot pagesos 
del Prat ens han portat carxofes! L’Ajuntament, a 
més del material, ens ha cedit cinc cotxes per fer 
l’atenció domiciliària i cobrir la residència. Aquest 
suport ha estat clau per reorganitzar-nos. Estem 
molt agraïdes per tot aquest suport. 

El Prat ha estat especialment afectat per 
l’epidèmia. Quina és la situació?
B.A.C.:  Les dues últimes setmanes de març han 
estat les de més incidència de la patologia. Des 
d’inicis d’abril estem en una situació de meseta.

N.T.M.: Hem de seguir contenint: que la població 
ens segueixi ajudant quedant-se a casa.

S.M.C.: Ara que portem molt de temps amb el 
confinament comencen a repuntar les patologies 
cròniques que estaven parades i que ara necessi-
ten assistència; per exemple, canvis de medicació 
o necessitats de seguiment de malalties cròniques.

Què cal fer en aquests casos?
N.T.M.: Cal contactar telefònicament amb el 
centre d’atenció primària. En farem una primera 
valoració, i veurem si telemàticament podem fer 
l’atenció o quin circuit cal activar.

I quines recomanacions sanitàries?
N.T.M.: El prioritari és, quan se surt del domici-
li, portar una mascareta, mantenir la distància i, 
sobretot, la higiene de mans. Encara que sembli 
increïble, amb aquestes mesures senzilles podem 
ajudar a fer que no hi hagi més casos.

Per a qualsevol dubte, a on s’ha d’adreçar 
la ciutadania?
N.T.M.: Estem oberts els tres centres. Amb una 
trucada de telèfon, nosaltres adrecem al canal 
més adequat. I al Canal Salut es poden trobar 
recomanacions per a la vida quotidiana ❧

[ Bertran Cazorla ]

“Cal seguir contenint 
l’epidèmia: demanem 
a la població que 
ens ajudi quedant-se 
a casa”

“Hem rebut ajuda de 
tot arreu: l’Ajuntament 
ens ha donat material 
i els pagesos, fins i 
tot, carxofes. Estem 
molt agraïdes”

“La població sempre 
pot trucar al seu CAP. 
No hem tancat ni per 
Setmana Santa. Amb 
una trucada de telèfon, 
nosaltres adrecem al 
canal més adequat”
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Serveis i equipaments municipals 
s’adapten al model telemàtic

L’OIAC atén més de 
10.000 trucades 

Un dels serveis que més ha intensifi-
cat l’atenció telefònica i telemàtica és 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciuta-
dana (OIAC), que està canalitzant totes 
les trucades de la població i derivant-
les als serveis corresponents. Del 13 de 
març al 30 d’abril, l’OIAC va gestionar 
unes 10.500 trucades telefòniques, 600 
correus electrònics i 90 expedients de 
queixa oberts, a més d’intensificar la 
seva activitat a l’oficina virtual ❧
Oferta cultural, educativa 
i esportiva telemàtica 

També els equipaments culturals estan 
oferint l’accés a diverses activitats a dis-
tància. Per exemple, els serveis online de 
la Biblioteca Antonio Martín, les recopila-
cions de pel·lícules, música i literatura que 
comparteixen diferents equipaments 

Diversos serveis, projectes i equipaments municipals de diferents àrees (Cultura, 
Educació, Esports, Joventut, Ciutadania…) s’han adequat al format telemàtic 
des de l’inici de l’Estat d’Alarma. Per fer-ho possible, bona part de la 
plantilla municipal fa teletreball.

Els membres del Pla d’Emergències municipal del Prat es reuneixen via telemàtica cada dos dies.

culturals amb la ciutadania, les pràcti-
ques i activitats formatives a distància per 
a l’alumnat de l’Escola d’Arts en Viu o la 
proposta de realizar contes col·laboratius 
del Teatre L’Artesà, entre d’altres. 

El programa municipal d’Educació, 
Cultura i Comunitat, IntersECCions, 

impulsa activitats online del projecte 
d’auxiliars de conversa en anglès. També 
l’Oficina del Pla Jove ha adequat molts 
dels seus serveis d’orientació i assesso-
rament al format telemàtic. Així mateix, 
des de l’Àrea d’Esports s’ha obert a tota 
la ciutadania l’espai virtual dels Comple-

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT

L’OIAC ha intensificat la seva atenció telefònica i telemàtica.
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Podem accedir a la plataforma virtual eBiblio i gaudir del préstec gratuït de llibres electrònics, 
pel·lícules, revistes, música, descàrrega d’audiollibres...

xos Esportius Municipals (CEM), perquè 
puguin accedir a pautes i orientacions 
sobre com practicar activitat física a 
casa ❧
Atenció a dones que 
pateixen violència 

Durant el període de confinament, el 
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones) continua mantenint l’atenció 
per a aquelles dones que puguin estar 
en risc o patir situacions de violència 
masclista, que es poden adreçar telefò-
nicament al servei i, si les professionals 
del SIAD així ho consideren, ser ateses 
presencialment en els casos més ur-
gents. Per accedir al SIAD podeu fer-ho 
a través del telèfon 93 379 00 50, ex-
tensions 5494 o 5495, correu electrònic 
siad@elprat.cat ❧

Bon Veïnatge i Convivència  

Un altre servei de ciutadania que s’ha 
vist reforçat és el de Bon Veïnatge i Con-
vivència, que segueix prestant suport 
i acompanyament a 114 comunitats i 
180 persones, per mitjans telemàtics. 
L’objectiu és minimitzar els conflictes 
de convivència durant aquests dies de 
confinament ❧
Campanya de comunicació 
#AlPratEnsCuidem    

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament im-
pulsa la campanya d’informació i sensi-
bilització ciutadana #AlPratEnscuidem 

per mantenir informada i enxarxada la 
comunitat en el context de confinament, 
implicar-la en la prevenció del contagi 
del coronavirus i promoure la solidaritat 
mútua en aquests moments de crisi ❧

Activitats de Voluntariat    

L’Àrea Municipal de Ciutadania segueix 
dinamitzant, a través de voluntariat, 
diverses activitats, ja sigui de recollida 
de material sanitari i d’autoprotecció, 
per destinar-lo al personal de serveis 
essencials, com d’acompanyament a la 
gent gran i en situacions de soledat no 
volguda. Per exemple, s’ha fet una crida 
de voluntariat per al projecte Antenes, 
per detectar casos de soledat no vol-
guda entre persones grans i en situació 
vulnerable ❧

“A l’OIAC fem torns per cobrir la 
centraleta, i dues persones en 
situació vulnerable fan teletreball a 
casa. Les temàtiques de les trucades 
han anat canviant al llarg de les 
setmanes. Primer eren sobre temes 
sanitaris, de prevenció, materials 
com mascaretes i guants... Després 
hi va haver més preocupació sobre 
restriccions de mobilitat, credencials 
per anar a la feina, intercanvis 
d’infants amb custòdies compartides, 
mudances.. Darrerament han 
crescut les sol·licituds de recollides 
de mobles i trastos vells, ja que el 
confinament afavoreix fer neteja i 
posar ordre a casa. I també sobre 
els ERTO, tramitacions d’atur, 
moratòries d’hipoteques amb els 
bancs, ajuts socials... Ens està colpint 
el to de desesperació de moltes de 
les trucades rebudes, el que sovint 
ens ha portat més a escoltar que a 
resoldre”.

MARTA MONTÓN
Cap de l’OIAC

“Ens colpeix el to 
de desesperació 
de moltes 
trucades”
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Protecció Civil de 
l’Ajuntament es 
mobilitza per obtenir 
i repartir EPIs

Els serveis de Protecció Civil munici-
pals s’han mobilitzat per a l’obtenció 
d’equips de protecció individual (EPI) i 
material sanitari, amb l’objectiu de des-
tinar-los al personal que desenvolupa 
serveis essencials de forma presencial 
durant aquests dies. 

Protecció Civil de l’Ajuntament és 
la unitat municipal encarregada de la 
coordinació tècnica dels diferents ser-
veis municipals implicats en la gestió 
de l’emergència. També s’ocupa de la 
supervisió i implementació de les direc-
trius i plans d’emergència de la Genera-
litat de Catalunya a la ciutat. 

Plataforma logística 
de material sanitari

Des de l’inici de l’epidèmia, els serveis 
de Protecció Civil municicipals han creat 
una plataforma logística de material sa-
nitari i de seguretat a partir de compres 
i donacions. L’objectiu és proveir del 
material necessari el personal de serveis 
com la Policia Local, els Serveis Socials 
i d’Atenció Domiciliària, Manteniment 
i Serveis Urbans o Atenció al Públic. 
També s’està contribuint a ampliar la 
dotació d’aquests materials entre cen-
tres sanitaris i residencials que no són 
de competència municipal, que reben 
aportacions de persones, entitats i em-
preses de la ciutat.

Així, per exemple, l’Ajuntament ha 
coordinat l’entrega de 40 llits, cedits per 
hotels del Prat, de mobiliari i de material 
sanitari a l’Hospital de Bellvitge, per a la 
seva atenció de persones afectades pel 
coronavirus. També s’han fet donacions 
de material sanitari i d’autoprotecció a 
diverses residències municipals ❧

L’objectiu és proveir el personal municipal que 
fa tasques essencials i el dels centres sanitaris 
i residencials que donen servei a la ciutat

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT

Dues mascaretes donades per una família del Prat per ser adaptades com a respiradors.

Material portat a l’Hospital de Bellvitge per part de personal municipal 
de Protecció Civil.

L’Ajuntament 
reparteix mascaretes 
a les residències 
El 21 d’abril, els serveis de Protecció 

Civil municipals van distribuir prop 

de 5.200 mascaretes a les quatre 

residències de gent gran de la 

ciutat (dues de públiques i dues de 

privades) seguint les indicacions del 

Centre de Coordinació Operativa 

de Catalunya (CECAT) de la 

Generalitat, que va decidir repartir 

les mascaretes que havien sobrat a 

principis de la setmana anterior.
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Con el confinamiento, el consumo eléc-
trico en los hogares aumenta. Por ello, el 
Ayuntamiento de El Prat ha puesto en 
marcha un servicio online para asesorar 
sobre cómo ahorrar energía y reducir el 
gasto económico que conlleva, tanto en 
el hogar como en el comercio.

Basta entrar en elprat.cat/estalvielec-

tric y rellenar un formulario que nos per-
mitirá acceder a los datos reales de con-
sumo eléctrico anual y estudiar la mejor 
manera de contratar la electricidad de 
nuestro domilio o comercio. Una vez re-
llenado el formulario, en un plazo de 24 
horas recibiremos un informe personali-
zado con recomendaciones como la me-
jor contratación de electricidad, las ges-
tiones para hacer los cambios oportunos 
y consejos para reducir el consumo.

En el caso de los comercios, estes ase-
soramiento puede contribuir a reducir 
costes en un periodo en que gran parte 
de los establecimientos están cerrados 
a causa de la declaración del Estado de 
Alarma.

Ahorro de 600 € diarios 
en los equipamientos

El propio Ayuntamiento ha conseguido 
un ahorro de 600 € diarios en la factura 
eléctrica reduciendo la potencia contra-
dada de 29 equipamientos municipales. 
El Ayuntamiento se ha acogido a esta 
opción recogida en el decreto de Esta-
do de Alarma.

La reducción de la potencia contrata-
da a niveles mínimos durante el periodo 
de confinamiento es una medida excep-
cional, ligada al Estado de Alarma. Cuan-
do finalice este periodo, se volverá a la 
potencia contratada anteriormente ❧

El Ayuntamiento 
asesora sobre 
cómo reducir la 
factura eléctrica

El 
asesoramiento 
está pensado 
tanto para 
hogares como 
para comercios.

Estando confinados, el consumo 
de energía aumenta, al pasar 
más tiempo en casa
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Des que el Govern estatal va decretar el 
confinament de la població, el passat 15 
de març, la Policia Local havia imposat, 
fins al 27 d’abril, 885 denúncies a perso-
nes i comerços per saltar-se’l. 

La gran majoria de les denúncies s’han 
imposat a persones (algunes de les quals 
són reincidents) i a una dotzena a comer-
ços per incomplir l’ordre de tancament.

La immensa majoria 
respecta el confinament

El confinament és un exercici de solida-
ritat i responsabilitat dur però necessari 
per combatre l’epidèmia. En aquest sen-
tit, el ban emès per l’alcalde el passat 15 
de març i decrets posteriors estableixen 
les normes a seguir.

La Policia Local tramita gairebé 900 
denúncies per no respectar el confinament
L’Ajuntament agraeix a la immensa majoria de la ciutadania el seu bon 
comportament i respecte a les normes establertes durant l’epidèmia

L’Ajuntament i la Policia Local agraei-
xen a la immensa majoria de la ciuta-
dania pratenca el seu comportament 

de respecte vers el confinament i cap 
a la resta de mesures de contenció de 
l’epidèmia ❧

Una agent de la Policia Local fa un control a l’av. del Remolar.

Los servicios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de El Prat reparten cada 
sábado mascarillas quirúrgicas en las 
entradas de los mercados Municipal y 
de Pagès, así como unas instrucciones 
de uso y recomendaciones sanitarias. 
Estas mascarillas son de un solo uso y 
para ser utilizadas mientras se compra 
en estos mercados, los únicos municipa-
les en El Prat.

En el caso del Mercado Municipal, que 
se limpia y desinfecta repetidamente 
(foto), se han repartido mascarillas qui-
rúrgicas a todos los comerciantes como 
medida preventiva. Por su parte, el Mer-
cat de Pagès se sigue celebrando cada 
sábado por la mañana en la pl. Pau Ca-
sals con medidas extraordinarias de se-
guridad. Además, esta plaza, al igual que 
todos los espacios públicos de la ciudad, 

es limpiada con desinfectante cada dos 
días.

Por otro lado, los días 14 y 15 de abril, 
siguiendo instrucciones de la Generali-
tat, se repartieron mascarillas en la es-
tación de cercanías de El Prat, por parte 
del voluntariado de la Cruz Roja y con 
el apoyo de Protección Civil municipal, 
destinadas a las personas que volvían a 
trabajar tras el confinamiento total de-
cretado por el gobierno del Estado.

Sólo para salir de casa

El reparto de mascarillas no se realiza 
a domicilio ya que sólo las necesitan 
aquellas personas que tengan que sa-
lir a la calle. Por otro lado, las farmacias 
también proveen de mascarillas (la pri-
mera gratuíta y a partir de la segunda 
con un precio máximo oficial) ❧

El Ayuntamiento reparte mascarillas 
en los mercados Municipal y de Pagès
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Se refuerza la limpieza 
de las calles ante el 
aumento previsto 
de la actividad

Como respuesta a la llegada paulatina 
del buen tiempo y el incremento de 
las temperaturas, además de la reac-
tivación de parte de la actividad eco-
nómica, el Ayuntamiento de El Prat ha 
reforzado la limpieza de la ciudad como 
medida preventiva contra la expansión 
del coronavirus. 

Desde mediados de abril, las tareas 
de desinfección se han extendido a to-
das las calles de la ciudad, que se tratan 
cada dos días con un producto biocida. 
Además, determinadas zonas se desin-
fectan cada noche: alrededores de su-
permercados, mercados, CAP, farmacias, 
residencias de mayores, Punt Solidari, 
contenedores, calles principales...

Limpiar bien el espacio público para dificultar la 
expansión del coronavirus ha sido una prioridad 
del Ayuntamiento desde el inicio de la epidemia

Desde el inicio de la crisis, los servicios 
municipales de limpieza utilizan agua 
clorada para limpiar el exterior de los 
contenedores, así como en los baldeos 
de las calles en el turno de día. En cuanto 
al producto desinfectante específico, se 
trata de amonio cuaternario, que tiene 
funciones biocidas. Este es el compues-
to químico recomendado a tal fin por 
el Procedimiento de limpieza viaria es-
tablecido por el Ministerio de Sanidad. 
Este mismo procedimiento recomienda 
cuáles son los puntos de la ciudad donde 
hay que reforzar la limpieza y es el docu-
mento de referencia que, desde el inicio 
de la crisis sanitaria, usan como guía los 
servicios de limpieza municipales ❧

Desinfecció a 
les residències 
públiques de 
gent gran

Darrerament s’han dut a terme 
tasques de desinfecció de les 
residències públiques de gent 
gran de la nostra ciutat, l’Onze 
de Setembre, depenent de la 
Generalitat, i la Penedès, que depèn 
de l’Ajuntament (foto superior). 
La residència Onze de Setembre 
la van desinfectar, el 9 d’abril, 
diversos efectius de la UME (Unidad 
Militar de Emergencias), en resposta 
a la carta que uns dies abans 
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va 
adreçar a la delegada del Govern 
espanyol a Catalunya, Teresa 
Cunillera, traslladant-li la demanda 
d’ajuda de la direcció del centre 
per tal de fer aquesta desinfecció.
Pel que fa a la residència municipal 
Penedès, el 14 d’abril una 
empresa externa la va desinfectar, 
a petició dels responsables 
de l’equipament. En aquesta 
residència, cap de les 29 persones 
que hi viuen està infectada.
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Canals digitals de l’Ajuntament: 
una bona manera d’estar informats

Mentre que us arriba a casa una revis-
ta i la següent, la millor manera d’estar 
al cas de les informacions que ofereix 
l’Ajuntament del Prat és seguir els seus 
canals digitals. Gairebé 9.600 perso-
nes segueixen el Twitter municipal; 
més de 7.000, el Facebook; unes 2.000, 
l’Instagram, i al voltant de 900, el Tele-
gram, canal que, arran de la crisi del co-
ronavirus, ha experimentat l’augment 
més alt de seguiment. Tots aquests 
canals estan actualment abocats a fa-
cilitar-vos informació sobre la crisi del 
coronavirus.

Recordeu que, a més, a la plataforma 
web elprat.cat/enscuidem també 
trobareu tota la informació relacionada 
amb l’epidèmia provocada pel corona-
virus a la nostra ciutat ❧

L’emissora municipal El Prat Ràdio ha 
adaptat, atesa l’emergència de la Co-
vid-19, tota la seva graella amb la vo-
luntat de garantir el dret fonamental a 
la informació. I ho ha fet amb una clara 
vocació de servei públic i comunitària.

L’equip humà d’El Prat Ràdio —treba-
llant de forma telemàtica i en remot— 
ofereix dues edicions ampliades de 
l’Informatiu migdia i vespre, a més dels 
diferents butlletins horaris.

L’emissora també va emetre en di-
recte el primer ple municipal telemàtic 
de l’Ajuntament, així com un especial 
Pregunta-ho a l’alcalde per respondre 
dubtes que la ciutadania ha fet arribar a 
la ràdio sobre l’actuació municipal. 

D’altra banda, El Prat Ràdio —seguint 
la vocació comunitària que represen-

Confinats 
però ben 
informats 
al 91.6 FM

ta— ha impulsat la campanya “Treu la 
Ràdio al Balcó”. Cada dia, a les 20 h, emet 
versions de la Sardana de Festa Major 
del Prat de diferents artistes de la ciutat 
i ha col·laborat en l’Escarxofa & Jazz al 
Balcó, entre altres iniciatives. La ràdio ha 
servit també com a altaveu per enviar 
missatges de suport, compartir propos-
tes per suportar el confinament o, fins i 
tot, felicitar familiars públicament ❧

#JoEscoltoel91_6FM

L’emissora municipal ha fet, el 23 
d’abril, el 18è aniversari en antena. 
Des d’aleshores emet de manera 
ininterrompuda al 91.6 FM. Per 
celebrar-ho, l’àmplia comunitat 
que forma part d’aquesta casa ha 
participat en un vídeo conjunt amb 
el lema #JoEscoltoel91_6FM 
i que trobareu a les xarxes socials 
de l’emissora. (Foto superior: un 
fotograma del vídeo).



EL PRAT

23
maig 20

L’Arxiu Municipal 
preservarà la memòria 
popular de la crisi 
pel coronavirus

Aquestes setmanes excepcionals que 
estem vivint quedaran per sempre 
més en la memòria de molts pratencs 
i pratenques. Per recollir, endreçar amb 
criteris arxivístics, preservar i posar en 
valor les principals expressions, crea-
cions i iniciatives que la població del 
Prat està duent a terme aquests dies, 
l’Ajuntament hi farà un arxiu de me-
mòria popular.

Digital i físic

Aquesta col·lecció, de la qual es farà 
càrrec l’Arxiu Municipal, comptarà amb 
materials com dibuixos, relats, fotogra-
fies, vídeos, pancartes, cançons, recep-
tes de cuina... tant en format digital 
com físic. 

A l’espai digital, la població pratenca 
s’està trobant a través d’etiquetes com 
#AlPratEnsCuidem, #MengemCarxofa, 
#TotSortiràBé o #JoEmQuedoACasa, 
on participen i contacten comunitats 

Recollirà expressions ciutadanes creades durant 
aquestes setmanes, tant digitals com materials: 
dibuixos, fotos, relats, pancartes, vídeos...

L’Olga Paretas és la presidenta de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de 
la Barceloneta i, a més, és tècnica 
de l’Arxiu Municipal. Explica 
que al barri, sota l’etiqueta 
#ALaBarcelonetaEnsCuidem, 
“proposem reptes diaris a través 
de les xarxes, per acompanyar la 
gent i tenir-la entretinguda”. És, 
sense dubte, el barri més actiu de 
la ciutat en aquest sentit. “Hem 
compartit fotos antigues de la 
gent i del barri, de les mascotes, 
de les flors i plantes, dels veïns 
i veïnes de balcó a balcó, 
recomanacions de llibres i pel·lis, 
balls, disfresses, una calçotada, 
elaboració de mascaretes, 
la carxofada popular...”. A la 
Barceloneta els ha ajudat ser un 
barri molt familiar i tenir un grup 
de WhatssApp on hi és gairebé 
tothom. L’Olga explica que “tenim 
molts documents recollits durant 
aquest dies”que aniran a l’arxiu 
de memòria popular.

OLGA PARETAS
Presidenta de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la 
Barceloneta

“Tenim 
moltíssims 
documents 
recollits 
durant 
aquests dies”

tan diverses com escoles, entitats, res-
taurants, comerços, pagesia i particulars.

Fotorreportatge

Un dels elements destacats d’aquest 
futur arxiu serà el fotorreportatge 
que s’està elaborant per encàrrec de 
l’Ajuntament per reflectir en imatges 
aquestes setmanes d’excepció.

Com hi podem contribuir

Qualsevol persona que vulgui contri-
buir amb la seva aportació a la creació 
d’aquest arxiu de la memòria popular 
pot adreçar les seves creacions al correu 
premsaicomunicacio@elprat.cat. Cal 
fer-hi constar el nom de l’autor o au-
tora i una forma de contacte a través 
d’una adreça o d’un telèfon. En el cas 
d’elements físics, l’Ajuntament demana 
que es guardin a casa i, un cop passada 
l’epidèmia, es portin a l’Arxiu Municipal, 
ubicat al Cèntric ❧
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Cap positiu de la COVID-19 a la 
residència municipal de gent gran 
Penedès
La residència municipal Penedès ha realitzat el test del 

coronavirus a la trentena de persones grans que hi viuen 

per comprovar si alguna d’elles presentava símptomes 

de la malaltia. Cap d’elles ha donat positiu i romanen 

confinades des de l’inici de l’emergència, ateses pel 

personal de l’equipament.

Neteja a fons i desinfecció del 
mercat municipal 
Com a equipament municipal, l’Ajuntament s’encarrega 

de la neteja a fons i desinfecció periòdica del mercat de 

la pl. de la Vila. El Mercat Municipal continua prestant el 

seu servei de venda de producte fresc, de proximitat i 

de qualitat. 

Productes Pota Blava a domicili

La Granja Torres – Granja Municipal Pota Blava ha 

començat a oferir un servei en línia de comandes 

a domicili. A través del seu catàleg virtual 

(granjatorres.com) es poden consultar tots els 

productes que ofereix, més enllà del pollastre 

Pota Blava (ous, croquetes, lassanya...).

Mitja tona de menjar de les escoles 
es porta al Punt Solidari
Personal municipal dels departaments d’Educació i de 

Manteniment i Serveis, així com de la Creu Roja del Prat i 

amb la col·laboració de les cuineres dels menjadors escolars, 

va recuperar el 9 d’abril 550 kg d’aliments que havien quedat 

emmagatzemats als centres educatius de la ciutat. Els 

aliments recollits —majoritàriament verdures i productes 

làctics— es van lliurar al Punt Solidari. En total es van poder 

recollir aliments en bon estat en 10 dels 17 centres escolars 

inspeccionats.
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“Des de l’inici de la crisi tenim 
bastantes pesones més a les quals 
portem el menjar calent a casa 
cada dia, de manera que ja en són 
unes 130. El menjar el porten els 
nostres repartidors, el Jose, l’Òscar, 
el Tomàs, el Rafa..., que cada dia 
venen aquí, preparen el seu carro 
i el menjar i, amb un somriure, van 
als domicilis, on la gent els rep 
sempre amb molta alegria. Som 
molt ben rebuts. Seguim totes les 
mesures de seguretat necessàries 
per evitar contagis i, per exemple, 
no entrem als domicilis, com fèiem 
abans. Fem aquesta feina amb molt 
d’amor i contents de fer-la”.  

RODRIGO GARCÍA
Cap de Secció del Servei de Distribució 
Urbana Sostenible de La Fundació 
Rubricatus

La Fundación Rubricatus, con el apoyo municipal, sigue repartiendo comidas a domicilio a personas 
mayores. El número de beneficiarios ha crecido un 112 % desde el inicio de la situación de emergencia.

El Ayuntamiento garantiza 
la alimentación a más de 
2.000 pratenses

Desde que comenzó el confinamiento, el 
Área de Acción Social del Ayuntamiento 
de El Prat está garantizando ayuda ali-
mentaria a más de 2.000 personas, me-
diante apoyos económicos y distribución 
de productos básicos.

Una de las principales maneras de ha-
cerlo son las tarjetas de prepago para la 
compra de alimentos y otros productos 
básicos, a las que se han destinado más 
de 42.000 € de fondos municipales.

Estas ayudas se dirigen, por ejemplo, al 
alumnado de primaria y de escuelas cuna 

con becas de comedor, a las meriendas de 
los jóvenes del Centro Abierto, a personas 
sin ingresos con seguimiento de los Ser-
vicios Sociales, a gente mayor que nece-
sita productos básicos y medicamentos, 
a alimentos para el Punt Solidari que son 
recogidos por 550 familias de la ciudad 
—unas 40 más que antes del inicio de 
la epidemia, a las que hay que sumar 25 
familias que reciben los lotes solidarios a 
domicilio—, a 130 personas beneficiarias 
del servicio de comidas a domicilio —an-
tes de la crisis eran 61—, etc. ❧

“La gent ens 
rep amb molta 
alegria”
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No hay 
excusa para 
no hacer 
deporte

Uno de los vídeos de actividad física realizados por monitores de los CEM.

El departamento municipal de Deportes 
sigue trabajando para dar servicio a la 
ciudadanía, desde el trabajo telemático 
de la administración hasta el manteni-
miento en hibernación de las instala-
ciones deportivas, para garantizar que, 
el día que vuelvan a abrir, todo funcione 
correctamente. A través de la plataforma 
de clases virtuales Aplifit, que se abrió a 
toda la ciudadanía, se ofrecen activida-
des que van variando cada semana.

Asimismo, los y las monitoras del CEM 
Sagnier Estruch se han grabado hacien-
do diferentes actividades guiadas para 
que quien quiera las pueda practicar en 

casa. Los vídeos se pueden consultar en 
el YouTube de El Prat Esports.

Las entidades deportivas pratenses 
también se han sumado a llevar a cabo 
actividades para que sus deportistas 
puedan seguir haciendo ejercicio, col-
gando cada día diferentes contenidos 

en la red. Algunas entidades han llevado 
a cabo ligas virtuales en las que juegan 
contra otros equipos catalanes, como vi-
deojuegos de fútbol o baloncesto.

Todas estas propuestas hacen que no 
haya excusa para estar activos y distraí-
dos durante el confinamiento ❧

Els serveis municipals de Salut Pública i 
Consum treballen per la salut dels veïns 
i veïnes del Prat i posen tots els recursos 
i serveis a disposició dels professionals 
que estan en primera línia d’atenció: re-
cursos humans, materials, treball  presen-
cial i telemàtic, abordant cada una de les 
necessitats que s’han anat presentant.

Salut Pública i Consum també treballa 
per preparar l’escenari de les properes 
setmanes i mesos, pensant a mantenir el 
suport sostingut a les persones més vul-
nerables i a garantir una adequat procés 
de tornada a la normalitat per a tota la 
població, que sigui sostenible per als ser-
veis sanitaris.

L’Ajuntament manté una interlocu-
ció permanent amb el Departament 
de Salut de la Generalitat, la direcció de 

l’Atenció Primària i l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge (HUB). Als CAP els ha 
cedit quatre vehicles municipals per a 
l’atenció domiciliària, elements de pro-
tecció EPI i 100 pulsioxímetres que ha ad-
quirit l’Ajuntament per facilitar els segui-
ments domiciliaris, a més de coordinar 
moltes donacions de material rebudes 
d’empreses i particulars.

També s’ha fet seguiment i suport a les 
persones sense sostre, a les que tenen 
conductes addictives, a les que estan en 
situació d’aïllament, infantis i joves en si-
tuacions de vulnerabilitat, etc.

També s’ha organitzat un servei de 
recollida i custòdia d’animals a la via 
pública, es continuen fent tractaments 
antiplagues, control d’aus urbanes i de 
mosquits, etc. ❧

L’Ajuntament treballa per la salut 
de la població i per donar suport als 
serveis sanitaris i assistencials
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L’educació al Prat 
en temps de confinament

En l’àmbit educatiu, el departament 
municipal d’Educació i els centres do-
cents de la ciutat afronten la situació de 
confinament amb tres prioritats: man-
tenir tant com sigui possible els hàbits 
d’estudi a casa; no desbordar l’alumnat i 
les famílies, oferint-los suport i confiança 
i adaptant les activitats a la seva situació, 
i posar en marxa tots els mecanismes 
possibles per evitar que la situació per-
judiqui l’alumnat amb més dificultats 
socioeconòmiques.  

Ningú perdudicat 
en l’avaluació

L’avaluació d’aquest tercer trimestre ha 
de servir per millorar tot allò realitzat 
durant els dos primers. En cap cas el que 
passi durant aquest període de confi-
nament podrà perjudicar l’avaluació 
global de l’alumnat.  Durant el tercer tri-
mestre no s’avançaran continguts. 

Preinscripció per 
al curs vinent

A data de tancament d’aquesta revista 
es desconeixia com es farà el procés de 
preinscripció per al curs vinent. L’OME 
(Oficina Municipal d’Escolarització) 
manté l’atenció per informar sobre els 
processos d’escolarització i preinscrip-
ció. Us hi podeu adreçar a través del cor-
reu educacio@elprat.cat i de les xarxes 
socials d’El Prat Educació. 

Suport a l’èxit educatiu

Un dels projectes que es mantenen, mal-
grat l’Estat d’Alarma, són els tallers de 
suport a la promoció de l’èxit escolar, en 
coordinació amb els centres educatius 
i aplicant totes les mesures necessàries 
per garantir el distanciament social. 

Escoles bressol

L’intercanvi d’articles, vídeos i propos-

Ajuntament i centres docents treballen per evitar que la situació 
d’emergència agreugi les desigualtats socials entre l’alumnat

tes diverses està sent molt participatiu 
entre els equips de les escoles bressol 
municipals i les famílies. D’aquesta ma-

nera es manté la comunicació amb cada 
infant i la seva família, tant a nivell indi-
vidual com de grup ❧

El projecte BASSA de suport i acompanyament a l’alumnat ajuda a millorar el pas de l’ESO a la 
postobligatòria en situacions de possible risc d’abandonament prematur a causa de diferents 
factors. En la situació de confinament, el projecte es desenvolupa per via telemàtica. A la foto, 
educadores del projecte BASSA del Prat fent una videoconferència.

Des del projecte municipal IntesECCions s’ha creat una plataforma educativa adreçada a tota 
la ciutadania on poder trobar recursos i activitats en llengua anglesa dissenyats per l’equip 
d’auxiliars de conversa nadius que estan als centres.
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CONFINATS PERÒ NO AÏLLATS: INICIATIVES VEÏNALS

Varias iniciativas promueven el consumo 
de alimentos de proximidad y de calidad

Estos días de confinamiento, la alimen-
tación saludable debe ser una prioridad 
para todos. En este sentido, la Red de 
Ciudades por la Agroecología (agro-

ecologia.net), de la que forma parte el 
Ayuntamiento de El Prat, promueve la 
campaña “Alimentación es salud”, que 
considera clave la producción local para 

la seguridad alimentaria, ya que tiene 
tres características fundamentales:

[ Saludable: basada en alimentos vege-
tales frescos, legumbres, cereales, frutos 
secos, disminución de productos de ori-
gen animal y eliminación de alimentos 
procesados.

[ Sostenible: que no contamina —como 
la agricultura ecológica, la ganadería 
extensiva y la pesca sostenible— y que 
refuerza nuestra salud, al reducir nuestra 
exposición a tóxicos, y a través de un me-
dio ambiente saludable.

[ Local y de temporada: que incremen-
ta la calidad de los alimentos, reduce 
desplazamientos y refuerza las produc-
ciones locales pequeñas y medianas.

Recetas fáciles 
y pratenses, en 
vídeo y radio

Durante estos días de confinamiento, el 
cocinero pratense Xavi Maza está col-
gando recetas fáciles y con ingredientes 
de proximidad en su canal de YouTube 
“Cuiner Maza Confinat!”. Las recetas 
también se explican una vez a la sema-
na en la emisora municipal El Prat Ràdio 
(91.6 FM). Podemos encontrar arroz ne-
gro con alcachofas y habas, cuscús con 
verduras, lentejas de la abuela con alca-
chofa, albóndigas con sepia y alcacho-
fa... Buen provecho! ❧

Una mujer regresa a casa después de haber hecho una compra abundante en comercios de proximidad. 

Un Sant Jordi 
confinat, però 
no aïllat

El 23 d’abril vam trobar a faltar especial-
ment els carrers, les places, trobar-nos, 
abraçar-nos. Des de primera hora del matí 
del dia de Sant Jordi, però, els pratencs 
i les pratenques van demostrar que la 
festa s’havia de celebrar, com fos. Moltes 
persones, entitats, centres educatius… 
van compartir lectures, poemes, contes, 
llegendes… a les xarxes socials, demos-
trant una vegada més el dinamisme i la 
creativitat de la nostra ciutat. Podeu ta-

fanejar i gaudir amb moltes d’aquestes 
iniciatives ciutadanes a la plaça virtual 
elprat.cat/enscuidem/santjordi. Als 

carrers, moltes finestres i balcons van 
aparèixer guarnits amb motius relacio-
nats amb la diada de Sant Jordi ❧
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Donacions d’entitats a la 
Creu Roja
La Creu Roja del Prat agraeix les donacions que li 

estan fent arribar persones i entitats de la ciutat 

durant aquests dies. Per exemple, el Rotary Club 

del Prat ha recollit més de 2.100 € en aportacions 

entre els seus membres per comprar kits d’higiene 

personal i de neteja de la llar per a les residències 

de la ciutat i persones grans que viuen soles. Un 

altre exemple és el de la Cooperativa de Famílies de 

La Fundació Rubricatus, que ha donat 1.250 € també 

per a la compra de material de neteja i sanitari. 

“Els plaers del Prat”, 
alcachofas a precio solidario
Para fomentar el aprovechamiento de la cosecha 

de alcachofa entre la población de El Prat, varias 

entidades han puesto en marcha la campaña “Els 
plaers del Prat”, para distribuir en los domicilios 

bolsas de 2 kg de Carxofa Prat al precio solidario 

de 7 €. La campaña está teniendo muy buena 

acogida y ya han recibido muchos pedidos: 

plaersdelprat.wixsite.com/misitio.

La hora de los aplausos
Cada tarde a a partir de las 8 —si bien en algunas ventanas 

se adelantan un par de minutos— muchos vecinos y vecinas 

de El Prat siguen la consigna de salir a aplaudir a los servicios 

sanitarios que están luchando contra la crisis del coronavirus en 

primera línea. En algunas calles, a los aplausos siguen minutos 

musicales por cortesía de los más marchosos. Incluso suena 

algún petardo o bocinas de vehículos. También hay personas que 

están trabajando y que interrumpen brevemente sus labores 

para prestar este merecido homenaje a los y las sanitarias. 

Nou espai web sobre voluntariat 

L’Ajuntament ha creat una secció web per recollir les iniciatives 

de voluntariat que s’estan duent a terme a la ciutat. Així es vol 

facilitar que la ciutadania trobi tota la informació en aquest sentit 

i promoure que hi participi activament. La nova pàgina es pot 

trobar a la secció “Vols ajudar i col·laborar?” del web 

elprat.cat/enscuidem, on hi ha informació relativa a les xarxes 

veïnals, les tasques de les persones voluntàries, apunts sobre 

salut i formularis per fer donacions de material sanitari o bé per 

oferir-se a fer voluntariat.
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Olivia Ortega és la 
directora del Centre 
de Promoció Social 
Francesc Palau, una 
entitat solidària que 
vetlla per persones 
molt vulnerables 
“que a les necessi-
tats que ja tenien se 
sumen les dificultats 
de la crisi sanitària”. 
Aquests dies estan 
impulsant campanyes 
com #mascaretesX-

tothom —”amb persones voluntàries del nostre Racó Solidari 
i de l’entitat El Didal que elaboren i reparteixen mascaretes de 
tela”— i #ordinadorsXtothom —”recollint i arreglant ordina-
dors portàtils que després repartim entre famílies amb infants 
que no en tenen”—. També estan donant suport a altres ini-
ciatives com els Dinars Solidaris del restaurant Rúscti&Co, on 
persones vulnerables poden anar a recollir àpats” ❧

Olivia Ortega, directora del CPS Francesc 
Palau

“Treballem per no deixar 
caure les persones 
que estan en extrema 
vulnerabilitat”

Una altra de les inicia-
tives que han sorgit 
del teixit associatiu 
pratenc prové dels 
dansaires Picacrestes, 
que cada dia pengen 
a “picacrestes.blogs-

pot.com” una dansa 
tradicional amb totes 
les explicacions per 
poder-la ballar a casa. 
La seva cap, Aïda Cor-
tès, explica que “la idea 
va sortir de la canalla 
de la colla, que volien 
seguir ballant durant 
el confinament. Als ví-
deos expliquem els passos, la història de cada dansa... i de ve-
gades també hi pugem tutorials per fer elements del ball, com 
castanyoles, capgrossos... Durant el confinament, ballar és una 
bona manera de fer exercici i distreure’s; tothom ho pot provar, 
no cal ser dansaire” ❧

Aïda Cortès, cap de la Colla Dansaire 
Picacrestes

“Ballar és una bona 
manera de fer exercici i 
distreure’s”

El Xavi és un dels impulsors de la Xarxa Veïnal que s’ha creat al 
Prat amb motiu de l’epidèmia. “Hem distribuït cartells per tota 
la ciutat amb números de telèfon perquè ens contacti tant qui 
té alguna necessitat com qui vol fer de voluntari o voluntària. 
Molts comerços han col·laborat amb nosaltres, perquè una de 
les tasques que fem és anar a comprar per a gent que no pot 
fer-ho. També donem assessorament psicològic i laboral per 

respondre dubtes, gràcies a psicòlogues i advocades laboralis-
tes que fan de voluntàries”. 

Telèfons de contacte: 
692 620 325 – 677 306 461 (matí) i 

680 213 389 – 622 807 012 (tarda). 

xarxaveinalelprat@gmail.com

Xavier Garcia Berga, 
membre de la Xarxa 
Veïnal

“Hem fet 
una xarxa de 
suport veïnal”



EL PRAT

32
maig 20

CONFINATS PERÒ NO AÏLLATS: INICIATIVES VEÏNALS

La comunidad de los 
huertos municipales 
dona sus cosechas

La comunidad de los huertos 

municipales ha ofrecido parte de sus 

cosechas a colectivos vulnerables 

de la ciudad. Lechugas, acelgas, 

alcachofas, coliflores, coles o habas se 

han cosechado bajo estrictas medidas 

de seguridad y se han llevado al 

obrador de La Fundación Rubricatus 

(foto), donde se elaboran los menús 

que se reparten entre la ciudadanía 

más necesitada. Cabe recordar que 

el abastecimiento de alimentos 

está plenamente garantizado en El 

Prat y que se tienen aseguradas las 

existencias más allá del tiempo que 

dure el confinamiento.

Les carxofes 
s’aboquen 
als balcons i 
a les xarxes 
socials

Les Festes de la Carxofa Prat no s’han 
pogut celebrar enguany al carrer, com 
s’havia fet sempre fins ara. Per això, la 
ciutadania ha decidit traslladar i com-
partir algunes d’aquestes cites amb la 
reina del Parc Agrari a les xarxes socials 
i, també, als balcons i terrasses. 

Carxofada Popular

El diumenge 5 d’abril era la data pre-
vista per a la Carxofada Popular al 
parc del Fondo d’en Peixo. Centenars 
de pratencs i pratenques van decidir 
sumar-se a la iniciativa, impulsada per 

l’Associació de Veïns i Veïnes de la Bar-
celoneta del Prat, per compartir una 
carxofada des de casa. Molts d’ells van 
compartir les imatges dels seus plats i 
receptes a través de les xarxes socials, 
amb les etiquetes #MengemCarxofa i 
#AlPratEnsCuidem. 

Escarxofa&Jazz

L’Escarxofa&Jazz, que ofereix cada any 

un deliciós maridatge d’arròs amb car-
xofes i ritmes de jazz i altres estils musi-
cals, també va viure una edició especial. 
La Capsa i l’Associació Gastronòmica 
Cultural les Escarxofes del Prat van 
adaptar la festa al format virtual amb 
l’etiqueta #escarxofalbalco, amb ses-
sions musicals en directe per YouTube, 
compartint fotos i receptes a les xarxes, 
ballant als balcons... ❧

Les Festes de la Carxofa 
no s’han pogut celebrar 
al carrer, però això no 
vol dir que no s’hagin 
pogut celebrar...
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#MengemCarxofa
Les xarxes socials del Prat s’han omplert aquests dies amb fotos i receptes amb les 
etiquetes #MengemCarxofa i #AlPratEnsCuidem. Aquí us en mostrem només algunes.

@barnalola

@espigoladors @cristiansomn

@alexelnaufrago

@mardiaca

@gemaesantiago @sergipejoan

@amparoarda

@carmen_vegana
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El Dia Mundial 
de la Salut, en 
honor de la 
infermeria

“Sortim per tu”. Amb 

aquest missatge van 

commemorar els i les 

professionals de l’atenció 

primària pública del 

Prat el Dia Mundial 

de la Salut, el 7 d’abril 

passat. Enguany, la 

diada es va dedicar als 

i les professionals de la 

infermeria, per tal de fer 

un reconeixement públic 

de la seva feina. A la foto, 

equip del CAP Ramona 

Via de la nostra ciutat 

amb el missatge “Sortim 

per tu”.

El jove pratenc Víctor Pérez ha destacat 
per dos projectes tecnològics que con-
tribueixen al coneixement de la CO-
VID-19 i a lluitar contra els seus efectes. 

D’una banda, en Víctor forma part de 
l’equip internacional de sis joves estu-
diants que ha guanyat un premi a la pri-
mera hackathon virtual organitzada pel 
prestigiós Institut Tecnològic de Mas-
sachussets (MIT). El seu projecte Brid-
geAld, desenvolupat en menys de 48 
hores, és una plataforma que facilita la 
comunicació entre persones afectades 
per la pandèmia i ONG que les poden 
ajudar. 

D’altra banda, en Víctor també ha creat 
un programa informàtic o bot (abre-
viatura de robot) que permet saber en 
temps real la situació de la pandèmia 
de COVID-19 a qualsevol país del món. 
La informació beu del web worldome-

ters.info, elaborat per investigadors i 

Un jove pratenc, al capdavant de la 
lluita tecnològica contra la COVID-19
Víctor Pérez guanya un prestigiós premi internacional i crea un bot a 
Telegram que ofereix informació a temps real sobre la pandèmia

programadors, i, tot i ser una de les més 
fiables a nivell mundial, és difícil de llegir 
i interpretar per a la majoria. El bot fun-
ciona amb l’app Telegram, a través de 
l’usuari covid19_infobot. Simplement 

cal introduir-hi el nom del país sobre el 
qual volem les dades i tot seguit rebem 
un missatge amb la informació actualit-
zada (infectats, morts, recuperats, casos 
per milió d’habitants...) ❧
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Els avis i les àvies de la residència 
municipal Penedès reben més de 150 
dibuixos i escrits de nens i nenes del Prat



Gràcies, infants!

I VOsALtREs, COM EsTEU ViVINT EL cONfinAMENT? 

ANGLÈs. El programa municipal IntersECCions us convida a fer activitats motiva-
dores en anglès per a totes les edat a través de elprat.cat/escolainnova.com

cONtes. T’expliquen i pots explicar contes a teatrelartesa.cat/ens-cuidem-conte-tu

LEctURA: Trobareu recursos didàctics en format audiovisual a les xarxes socials 
del departament municipal d’Educació, d’IntersECCions i de la Biblioteca. Participeu 
amb les etiquetes #RobaUnPoema i #BookFaceFriday

Ona Bautista Agudo: “Durant 
el confinament tinc cura dels 
meus avis, i com que no els puc 
visitar, fem vídeotrucades. 
També estic tocant i millorant 
el meu instrument preferit, el 
piano”. 

Martina Mora Fernández: “La veritat és que 
estic una mica cansada d’estar a casa, però no tot 
és dolent. He après a conviure amb els germans 
cuinant i fent pastissos”. 

Dues nenes del Consell dels Infants del Prat ens ho expliquen:

Lluís Mijoler: 
“Em sento molt orgullós de totes i tots vosaltres”

ALGUNEs ACTiViTATs PeR A iNfANTs
Ja que heu d’estar tancats a casa, alguns equipaments municipals us ofereixen la 
possibilitat de fer activitats a distància. 

L’alcalde del Prat ha publicat un ban municipal per agrair als nens i nenes de la ciutat el seu comportament. “És difícil quedar-se a casa per a 
les persones adultes, però vosaltres demostreu que si ens hi posem, acon-
seguirem vèncer aquesta malaltia”, afirma el batlle a l’escrit. I afegeix: “L’Ajuntament ja pensa com us podrem compensar quan això passi amb 
més activitats per a vosaltres, amb més cursos i tallers d’estiu, amb més festes... encara, però, no sabem com ho podrem fer, si tot tornarà a ser com 
abans de seguida o si encara haurem de fer les coses diferents encara que 
puguem sortir”. Podeu llegir el ban sencer a elprat.cat

Nens i nenes del Prat, aques-
ta secció extraordinària de 
la revista és per a vosaltres, 
que heu d’estar tantes hores 
i hores confinades a casa. 
Així us volem agraïr el vos-
tre esforç i comportament. 
Esperem que la gaudiu!



1. What is a foodie?
a) a person with an interest in food.

b) a person who cooks food.

c) a person who eats unhealthy food.

d) a person who eats healthy food.

2. Which sauce is typically served 

with Fish & Chips?
a) tomato ketchup

b) tartare sauce

c) mayonnaise

d) mustard

3. In the UK, what is ‘Fish & Chips’ 

abbreviated to?
a) Chip Shop

b) Fish Shop

c) Fishy

d) Chippy

4. What day would you typically 

have a Roast Dinner on?
a) Thursday

b) Friday

c) Saturday

d) Sunday

5. Where did the ‘Yorkshire Pudding’ 

originate from?
a) North England

b) East England

c) West England

d) South England

6. When do I usually have ‘Afternoon 

Tea’?
a) once a week

b) once a month

c) special occasions

d) at Christmas time

7. What drink is commonly served 

with Afternoon Tea?
a) Coffee

b) Tea

c) Lemonade

d) Orange juice

8. What do we call the sandwiches 

served in Afternoon Tea?
a) ‘mini sandwiches’

b) ‘posh sandwiches’

c) ‘finger sandwiches’

d) ‘afternoon sandwiches’

9. Most of the food items in an English 

Breakfast are…. ?
a) grilled

b) fried

c) baked

d) steamed

10. How often do people in Britain eat 

a full English breakfast
a) everyday

b) regularly

c) never

d) occasionally

11. Which item isn’t usually found in 

a full English breakfast?
a) peas

b) eggs

c) sausages

d) bacon

12. Why is ‘Victoria Sponge’ called 

Victoria sponge?
a) It’s named after Princess Victoria

b) It’s a popular British name

c) It’s named after Queen Victoria

d) It’s named after the place ‘Victo-

ria’ in London

13. What are the main ingredients in 

Porridge?

a) fruit and oats

b) milk and oats

c) nuts and milk

d) oats and nuts

14. When is porridge typically eaten?
a) breakfast

b) lunch

c) dinner

d) as a snack

15. Which other dish have we 

seen where oats are an ingre-

dient?
a) Victoria Sponge

b) Shortbread

c) Crumble

d) Welsh cakes

16. What does the word ‘tart’ 

mean when we are talking about 

flavour?

a) spicy

b) sour

c) bitter

d) plain

17. Where is shortbread from?
a) England

b) Wales

c) Scotland

d) Ireland

18. What is the main texture of 

shortbread?
a) crumbly

b) crispy

c) chewy

d) soft

19. Welsh cakes are…
a) big, thick and square

b) small, flat and square

c) small, flat and round

d) small, thick and round

20. Which is my favourite Welsh 

food?
a) Welsh cakes

b) Rarebit

c) Bara brith

d) I didn’t mention it.

a,b,d,d,a,c,b,c,b,d,a,c,b,a,c,b,c,a,c,a

Aquestes són algunes activitats que ens proposen des del programa IntersECCions. L’impuls de l’anglès és un dels cinc 
grans àmbits de treball d’aquest programa d’educació, cultura i comunitat. Podeu trobar la resta de propostes per a totes les 
edats que han preparat els i les auxiliars de conversa en anglès del Prat al web elprat.escolainnova.com



Un 10. La millor 
puntuació. Un 
salt perfecte. El 
trampolí de cinc 
metres era el 
meu preferit. 

Amb la medalla d’or penja-
da al coll vaig sortir al carrer. Tenia pres-
sa. Arribava tard a la festa d’aniversari de 
la Júlia. En feia 10 i no hi podia faltar. La 
conductora del taxi va entendre la meva 
urgència. Només arrencar vaig veure que 
havia d’anar ben lligada.
La primera frenada, a només 500 metres 
de la piscina, em va fer saltar la medalla pel 
cap.  Una senyora amb la seva filla vesti-
da de ballarina travessava el carrer sense 
mirar.
- Però què fa!, va cridar la taxista.
- Perdó, perdó. La Clara s’ha fet mal i neces-
sita anar a l’hospital.
- D’acord! Pugi que l’acompanyarem.
- Crec que no podrà tornar a ballar mai 
més. Ha caigut de dalt de l’escenari.
La veritat és que amb la cama estirada al 

meu damunt no semblava res greu, però la 
mare no parava de parlar.
- La Júlia abans de ser ballarina feia gim-
nàstica artística a l’escola. Tenia molta 
flexibilitat i volia ser contorsionista. Ens 
agrada molt anar al circ. Una vegada es va 
enamorar d’una noia que es convertia en 
aranya. Posava les cames d’una manera... 
Impressionant.  Ho va intentar fer a casa i... 
també vam haver de córrer cap a l’hospital.
Jo no li feia massa cas. Només mirava el re-
llotge. Volia arribar a casa de la Julia quan 
abans millor. Pocs metres abans d’arribar 
al centre sanitari, el taxi va tornar a frenar 
de cop. El crit de la Clara va fer tremolar 
els vidres del vehicle. Damunt del capó va 
caure una bossa de llaminadures. Totes es-
campades i de mil colors: xiclets, boletes de 
caramel, piruletes...
- Acabem d’atropellar una noia, va dir la 
taxista.
No m’ho podia creure.
Pocs segons després ja érem cinc dalt del 
taxi. Tres, direcció a l’hospital i jo cap a la 
festa de la Júlia.  La Maria, malgrat l’ensurt 

i mig tartamudejant, ens va explicar que 
es trobava bé. Tenia problemes de vista i 
aquests ensurts li passaven sovint. Havia 
estat atropellada per diferents vehicles: 
motos, furgonetes, ambulàncies...  Res greu. 
Feia d’oient d’uns cursos de cuina a la Uni-
versitat de Barcelona. La seva especialitat 
eren els dolços. Era una veritable llaminera. 
No podia viure sense sucre.
A la porta de l’hospital vaig ajudar la Maria 
a baixar, mentre la Clara i la seva mare pa-
gaven la taxista. Van tancar la porta i vam 
tornar a arrencar.
- Què li portes de regal a la teva amiga?, em 
va preguntar la taxista.
- Ostres! El regal! Amb les presses i l’emoció 
de la victòria. Me l’havia deixat a la piscina.
Vam tornar al lloc de sortida. La piscina ja 
no estava oberta. La taxista em va ajudar a 
saltar la tanca. Al vestidor encara hi havia 
la bossa del regal. Vaig desembolicar la cua 
de sirena. Me la vaig posar i vaig tornar a la 
piscina. Ja era massa tard per anar a la festa.

Creació del relat: Cèsar Conte

UN CONTE PeR A tU: tXOF! Contes i il·lustracions compartits per 
veïns i veïnes del Prat. Altres contes a 
teatrelartesa.cat/ens-cuidem-un-conte-tu

Instructions: 
1- Learn vocabulary, and do dribbling practice and throwing and catching 
    practice
2- Match the words with the picture
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Després dels aplaudiments, cada dia s’il·lumina la torre de l’aigua de la pl. de Catalunya amb 
els colors de l’arc de Sant Martí, els mateixos colors que estem usant aquests dies en dibuixos 
i pancartes per dir-nos que tot anirà bé. Aquesta torre no té color... acoloreix-la!

ACOLOREIX LA TOrRE De L’AiGUA DEL PRAT!


