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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 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.

Pla de xoc per a l’economia del Prat: 
reactivar, reiniciar i reconstruir
Ajuntament i agents socials i econòmics del Prat treballen 
junts per atenuar les conseqüències de la crisi
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Hace dos ediciones de esta revista, cuando nuestra ciudad y todo el país se sumían en una crisis sanitaria sin 
precedentes, escribí que para vencer la epidemia era necesario un gigantesco ejercicio de solidaridad. Había que 
bajar persianas, cerrar negocios y permanecer en casa. Este durísimo ejercicio comienza a dar frutos: la epidemia 
comienza a remitir. Poco a poco hemos podido volver a levantar persianas. Reanudar trabajos. Reencontrarnos, 
con familiares y amistades. Volver a disfrutar de un territorio equilibrado que hemos redescubierto como el 
tesoro que es: los espacios naturales, la playa o las zonas agrícolas... Nuestro lugar en el mundo.

Ahora bien, hay que tener cuidado. Los datos y voces sanitarias como las que se recogen en esta revista 
nos recuerdan que la epidemia todavía no está vencida. No podemos desperdiciar el trabajo hecho. No nos 
podemos arriesgar a recaer. Por ello os pido responsabilidad, prudencia y que sigamos las normas sanitarias 
en todo momento. Sólo así podremos retomar el pulso y encarar la ingente tarea de reanudación social y 
económica que tenemos por delante.

Una tarea que ya hemos comenzado, codo con codo con los agentes sociales, económicos y comerciales de 
la ciudad. En estas páginas os damos los detalles del plan de choque frente a la crisis que ya hemos activado. 
Aunque es un paso imprescindible, no será suficiente, porque el reto que tenemos por delante requerirá 
el concurso de todas las administraciones, empezando por la UE, e incluyendo unos Ayuntamientos que 
reivindicamos más recursos y autonomía para apoyar a nuestro vecindario. No es el primero porque desde 
el primer día de la crisis empezamos a desplegar medidas de apoyo y acompañamiento a los hogares más 
golpeados por ella. Y no será el último porque, una vez aprobado, ahora debemos trabajar por un acuerdo de 
ciudad amplio para la reconstrucción.

No se trata de alcanzar una triste “nueva normalidad”; se trata de salir de esta crisis mejores. De impulsar un 
reinicio para construir una ciudad más cohesionada, más próspera y más resiliente ante crisis como la de la 
COVID o, también, la climática. En momentos de crisis, las incertidumbres son muchas. Pero sabemos que nos 
tenemos a nosotros: tenemos El Prat, sus entidades, su comercio, su tejido productivo, su gente.
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Mans a l’obra per reconstruir i 
reiniciar

a dues edicions d’aquesta revista, quan la nostra ciutat i tot el país se sumien en una crisi sanitària sense 
precedents, vaig escriure en aquest espai que per vèncer l’epidèmia calia un gegantí exercici de solidaritat. 
Calia abaixar persianes, tancar negocis i romandre a casa. Aquest duríssim exercici comença a donar fruits: 
l’epidèmia comença a remetre. A poc a poc hem pogut tornar a aixecar persianes. Reprendre feines. Retrobar-
nos, a les places i a les terrasses, amb familiars i amistats. Tornar a gaudir d’un territori equilibrat que hem 
redescobert com el tresor que és: els espais naturals, la platja, o les zones agrícoles... El nostre lloc al món.

Ara, cal que vigilem. Les dades i veus sanitàries com les que recollim en aquesta revista ens recorden que 
l’epidèmia encara no està vençuda. No podem malbaratar la feina feta. No ens podem arriscar a recaure. Per 
això, us demano responsabilitat, prudència i que seguim les normes sanitàries en tot moment. Només així 
podrem reprendre el pols i encarar la ingent tasca de represa social i econòmica que tenim per davant.

Una tasca que ja hem començat, colze amb colze amb els agents socials, econòmics i comercials de la ciutat. 
En aquestes planes us donem detalls del pla de xoc enfront de la crisi que ja hem activat. Tot i que és un 
pas imprescindible, no serà suficient, perquè el repte que tenim per davant requerirà el concurs de totes les 
administracions, començant per la UE, i incloent uns Ajuntaments que reivindiquem més recursos i autonomia 
per fer costat al nostre veïnat. No és el primer perquè des del primer dia de la crisi vam començar a desplegar 
mesures de suport i acompanyament a les llars més colpejades per ella. I no serà el darrer perquè, un cop 
aprovat, ara cal que treballem per un acord de ciutat ampli per a la reconstrucció.

No es tracta d’assolir una trista “nova normalitat”; es tracta de sortir d’aquesta crisi millors. D’impulsar un 
reinici per construir una ciutat més cohesionada, més pròspera, i més resilient davant de crisis com la de la 
COVID o, també, la climàtica. En moments de crisi, les incerteses són moltes. Però sabem que ens tenim a 
nosaltres: tenim el Prat, les seves entitats, el seu comerç, el seu teixit productiu, la seva gent.

Lluís Mijoler
L’alcalde
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Pla de xoc per a l’economia del 
Prat postCOVID-19: reactivar, 
reiniciar i reconstruir

“Vencerem la crisi sanitària, però les 
conseqüències socials i econòmiques 
que se’n derivaran seran gravíssimes”. 
Aquestes paraules de l’alcalde del Prat, 
Lluís Mijoler, són la principal motivació 
del Pla de mesures de xoc i de reacti-
vació econòmica aprovat el 2 de juny 
passat pel Pacte Local per a l’Ocupació 
i l’Activitat Econòmica, integrat per 
l’Ajuntament i diferents agents socials i 
econòmics de la ciutat.

El Pla no comença del no-res, ja que fa 
mesos que l’Ajuntament està prenent 
mesures d’emergència en defensa de 
la cohesió social i per fer costat al teixit 
productiu i comercial de la ciutat. Un 
exemple d’això és el fons de resposta d’1 
milió d’euros per afrontar els efectes so-
cials i econòmics de l’epidèmia, aprovat 
al ple municipal d’abril. I el Pla tampoc 

El Pacte Local per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, integrat per 
l’Ajuntament i els principals agents socials i econòmics de la ciutat, aprova 
un ambiciós pla d’actuació amb aportacions de totes les parts

no acaba res, ja que caldrà seguir desple-
gant més iniciatives i recursos. 

L’oportunitat per 
construir una ciutat millor 

Durant la presentació del pla de xoc, 
Lluís Mijoler va explicar que “aquest pla 
és un primer pas. L’objectiu no és assolir 
una trista “nova normalitat”; és impulsar 
un reinici en tota regla, un reinici per no 
tornar a ser normals, sinó per construir 
una ciutat millor, més resilient, més sos-
tenible, més cohesionada, més pròspera”. 
L’alcalde va fer referència al que interna-
cionalment s’anomena “green recovery” 
(‘recuperació verda’), per afegir que el 
Prat vol ser un referent en la transició 
ecològica i en l’obertura de nous sectors 
d’oportunitat econòmica i de generació 
d’ocupació de qualitat. 

Reunió, 
semipresencial, 
del Pacte 
Local per a 
l’Ocupació 
i l’Activitat 
Econòmica 
del Prat.

El pla de xoc s’estructura en quatre eixos 
d’actuació:

1.- Serveis al teu costat.
Creació de l’Oficina d’Atenció Empre-
sarial (OAE) com a finestreta única 
d’informació, assessorament i acom-
panyament sobre les mesures previs-
tes, tant municipals com de la resta 
d’administracions públiques. L’OAE ofe-
rirà serveis sobre constitució d’empreses, 
transmissió empresarial, millores de 
gestió, finançament, tràmits, gestió del 
talent, assessorament jurídic laboral, re-
cerca de localitzacions, projectes de re-
inversió i internacionalització, etc.

2.- Impulsem l’ocupació.
L’objectiu és fomentar l’ocupació de 

Els quatre eixos del Pla 
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PLA DE XOC

qualitat ampliant els serveis municipals 
existents fins al moment. 

Així, s’impulsa un pla per millorar 
l’agilitat i eficiència de la intermediació 
laboral (connexió entre ofertes i deman-
des), oferir subvencions a empreses per 
a la contractació de persones en atur, 
nous Plans d’Ocupació d’Urgència So-
cial (POUS), reforç del projecte “Jo puc”, 
d’inserció de persones vulnerables, i 
contractació pública directa de perso-
nes a través de Plans d’Ocupació. 

3.- Reactivem les nostres           
empreses.
Bons d’aixecament de persiana i subven-
cions per mantenir-la aixecada (consulteu 
la informació adjunta), suport econòmic 
per mantenir els contractes del personal, 
suport a l’inici de noves activitats, foment 
de les compres menors municipals a em-

preses i comerços locals, campanyes de 
promoció del comerç i restauració locals 
i nova oficina tècnica per a la reactivació 
dels polígons industrials. 

4.- Professionalització i             
digitalització. 
Accés universal a formació en línia per 
millorar la professionalització  de la po-
blació, creació del segell “COVID SAFE” 
per adaptar-se a la nova normativa, sub-
ministrament de kits de materials de 
protecció per al reinici de l’activitat co-
mercial, creació d’una xarxa de comer-
ços i restaurants amb servei a domicili, 
guia professionalitzadora i formació so-
bre venda en línia, creació d’un market 
place per a la venda i promoció en línia, 
i acord amb empreses locals de missat-
geria per subvencionar el 50 % del cost 
del transport de la darrera milla Prat-Rat 

durant tres mesos per al comerç local 
amb venda a domicili.

Podeu consultar el document com-
plet del Pla de mesures de xoc i de reac-
tivació econòmica a l’apartat Empresa, 
comerç i ocupació del web municipal 
elprat.cat ❧

Vídeo a elprat.tv

Terrasses 
obertes poc 
després que 

el Prat entrés 
a la Fase 1, 

guardant les 
mesures de 
seguretat i 

distanciament 
establertes. 

Al ple municipal de juny es 
va aprovar per unanimitat 
una Declaració institucional 
d’urgència de suport als 
treballadors i treballadores 
de Nissan sobre la decisió de 
l’empresa de cessar l’activitat de 
les seves plantes a Catalunya.

SUPORT A LA PLANTILLA DE NISSAN
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Els anys previs a l’arribada del coronavirus, l’evolució del mercat de treball i del 
teixit productiu al Prat era positiva. El virus, però, ha trencat abruptament aquesta 
tendència. Al març, l’atur a la nostra ciutat va créixer en un 9,3 %; a l’abril ja 
ho va fer un 22,8 %, i a finals de maig, hi havia uns 4.200 pratencs i pratenques 
registrades a l’atur, sense comptar les afectades pels ERTO (expedients de regulació 
temporal d’ocupació), que han estat gairebé 12.000 persones a la nostra ciutat. 
Gairebé la meitat del teixit productiu del Prat s’ha vist afectat per la COVID-19.

El virus trenca una trajectòria positiva

Principals mesures d’ajuda 
al comerç local
Bo d’aixecament de persiana: 250 € a fons perdut
Per facilitar la reobertura dels comerços que van haver de tancar a causa de 
l’emergència sanitària, el Pla ha aprovat un “Bo d’aixecament de persiana”, que 
consisteix en un ajut de 250 euros a fons perdut, destinat a “negocis de l’àmbit 
de comerç i serveis (inclós restauració) amb local obert al públic”

Subvenció de 1.000 € per mantenir la persiana 
aixecada
El Pla ofereix una subvenció de 1.000 euros per cobrir despeses relacionades 
amb l’establiment de mesures de protecció i de seguretat sanitària, taxa de 
vetlladors, digitalització, inversions, pagament del lloguer, despeses laborals i 
estudis de reorganització dels espais de l’establiment, entre d’altres. Aquesta 
subvenció va adreçada a persones autònomes, microempreses (màxim 50 en el 
cas de restauració i hostaleria) i activitats comercials, de restauració i serveis, i 
els seus receptors hauran de justificar a quines despeses destinen l’import rebut.

El Ple Municipal ha aprovat, 
aquest juny, una declaració 
institucional per impulsar un 
acord per a la reconstrucció 
social i econòmica de la 
ciutat, a partir d’un ampli 
espai de diàleg, que ajudi 
a fer front a l’impacte de 
la crisi de la COVID-19. La 
declaració s’ha aprovat 
amb la unanimitat de tots 
els grups municipals. El 
primer pas d’aquest acord 
és el pla de xoc que s’explica 
en aquestes pàgines.

ACORD MUNICIPAL UNÀNIME PER A LA                                                         
RECONSTRUCCIÓ
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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

La teva veu a 
l’Ajuntament
Al ple de maig vàrem presentar una 
primera bateria de 10 propostes enfocades 
a la ciutadania i al teixit comercial i 
empresarial de la ciutat a fi d’ajudar a 
pal·liar els efectes que la COVID-19 està 
generant a la nostra ciutadania. Instem 
a l’equip de govern local (Comuns i PSC) a 
forçar la determinació del Govern central 
i a prendre les mesures necessàries 
amb agilitat. 

Les propostes són les següents:
1.- Destinar el 100 % del romanent del 2019 
a mesures per pal·liar els efectes de la crisi.
2.- Crear i activar el Carnet Jove Municipal 
per promocionar el comerç local. 
3.- Crear una plataforma digital que funcioni 
com un centre comercial local de proximitat.
4.- Facilitar el teletreball als empleats 
públics amb infants en edat escolar.
5.- Afavorir la conciliació familiar amb 
teletreball als empleats públics que 
ho sol·licitin després de la crisi. 
6.- Facilitar microcrèdits al 0 % a 
comerços, autònoms i petites empreses 
locals a retornar en cinc anys.
7.- Finestra Única: adequar la velocitat 
dels tràmits de l’Administració pública 
a les necessitats de la ciutadania.
8.- Targeta Rosa del Transport Públic a 
partir dels 62 anys. Les persones grans 
seran les més afectades per aquesta 
crisi; pensem en el seu demà.
9.- Empadronament municipal ràpid per 
a persones migrades i sense domicili 
fixe per dotar-les de drets bàsics.
10.- Fraccionament del pagament 
d’impostos locals durant 2020-2021.

També vam anunciar que 
impulsarem la sol·licitud d’un pla 
d’inversió en infraestructures hídriques 
i de desguàs per al Parc Agrari.

Hacia un nuevo 
pacto social
Vamos avanzando fases de la 
desescalada y comienzan los nuevos retos 
económicos y sociales que tendremos que 
encarar hacia la nueva realidad que nos 
quedará después del confinamiento. 

Para esto, desde la política se 
hace más necesaria que nunca la política 
de alianza, espacios de propuesta y 
debate que incluyan a todos los actores 
políticos, económicos y sociales de 
nuestra ciudad, para dar respuesta 
unitaria al futuro, que aún se antoja 
incierto, para trasladar la seguridad de 
la reactivación económica local, de la 
conciliación entre trabajo y familia y del 
cambio social que sí o sí se generará.

Los grupos municipales de nuestro 
ayuntamiento tenemos la oportunidad 
de trabajar de forma conjunta para 
alcanzar los objetivos que son comunes 
y que todos pasan por conseguir que los 
efectos de esta crisis, que es sanitaria pero 
también económica, sean lo más leves 
posibles para nuestras vecinas y vecinos.  

Es necesario actuar como una 
sola voz porque ahora, más que nunca, 
tenemos el reto de poner a El Prat, a 
Cataluña y a España en el siglo XXI. 

Desde lo municipal, hace falta la 
unidad de acción porque si queremos que 
mejore la sanidad en nuestro municipio, 
el empleo, nuestra educación... vamos a 
requerir consensos que podamos trasladar a 
la comisión especial de reconstrucción que 
se ha puesto en marcha en el Congreso de 
los Diputados y que va a poner encima de 
la mesa las competencias y la financiación 
de nuestro pueblo y contribuir al nuevo 
contrato social que está por venir.

Un disparate, un 
sinsentido
Los Comunes del alcalde Mijoler, 
junto con sus socios del PSC, Podemos y 
ERC, han decidido gastarse de tus impuestos, 
en estos momentos de crisis, la friolera de 
3.900.000 euros para comprar un edificio. 
Todo esto, mientras encargan a una empresa 
externa un plan de usos porque no saben qué 
hacer con la Granja de la Ricarda.

Ciudadanos fuimos la única 
formación política local que nos opusimos a 
esta compra. Y lo hicimos porque nuestras 
prioridades son ayudar a las familias, muchas 
de ellas con ERTES o perdiendo el trabajo 
algún miembro y debiendo hacer peripecias 
para llegar a fin de mes. Nuestras prioridades 
son los autónomos, las PYMES o los 
comerciantes, que siguen pagando alquileres y 
tasas con las persianas cerradas y sin facturar. 
Nuestras prioridades son usar el 100 % de 
los recursos públicos para hacer frente a la 
COVID-19, no es el momento de comprar 
edificios.

Estamos en una situación límite, en 
que tenemos que hacer frente a una gran 
crisis sanitaria y económica. Esto va a suponer 
tener que invertir mucho más dinero para 
ayudar a que nadie se quede atrás en El 
Prat. Pero es que, además, el Ayuntamiento 
también va a tener mucho menos dinero, por 
la gran disminución de los ingresos, pues, 
pese a este panorama económico tan difícil, 
el Gobierno del alcalde Mijoler ha decidido 
que es prioritario gastarse 3.900.000 euros 
en comprar un edificio (más otros cuantos 
millones más para adecuarlo).

Pedimos al alcalde que reconsiderase 
la compra. No nos hicieron caso. Tampoco nos 
aprobaron la 11ª moción presentada de apoyo 
a las personas que están haciendo frente a la 
COVID-19 en El Prat. 

    @podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

    @antoniomiguelrr       
    @Cs_ElPrat        
Tel. 938 082 030 
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Reactivar la economía
A medida que avanzamos en 
la desescalada del confinamiento y la 
paralización del país causada por la 
pandemia de la COVID-19 se hace más 
evidente que el gran reto al que nos 
enfrentaremos, una vez superada o reducida 
la alerta sanitaria, será la reconstrucción de 
nuestro tejido económico, gravísimamente 
afectado por los acontecimientos.

Muchas son las personas de El 
Prat que han perdido su puesto de trabajo, 
temen que les ocurra o han sido afectadas 
por un ERTE. La situación económica 
en una buena parte de los hogares 
pratenses ha empeorado. Especialmente 
grave está siendo la situación para gran 
parte de los trabajadores y trabajadoras 
autónomas de El Prat, que en muchos 
casos han tenido que cesar su actividad y, 
los que han podido mantenerla, han visto 
drásticamente reducidos sus ingresos.

Un panorama como el actual 
precisa de acciones que sobrepasan el ámbito 
de la Administración y la política. Desde 
el Ayuntamiento, desde el Gobierno de la 
ciudad, haremos todo lo que esté en nuestras 
manos, conforme a nuestra capacidad y más 
allá de nuestras competencias, para reforzar 
las políticas sociales y de empleo, y ayudar a 
las personas autónomas afectadas por esta 
crisis, pero solo con eso no será suficiente.

El Prat necesita un acuerdo amplio, 
suscrito por todas las fuerzas políticas, 
los sindicatos, las patronales, los gremios, 
etc., que selle el compromiso de todas las 
partes para remar en una misma dirección: 
la reconstrucción del tejido económico 
afectado por la crisis de la COVID-19. En 
eso trabajamos desde el Gobierno de la 
ciudad, para que nadie se quede atrás.

    @PerezJP_

A l’escola, quan i com?
Combatre i doblegar l’epidèmia 
i mirar de reactivar l’economia i recuperar 
l’activitat quotidiana en una “nova normalitat”: 
amb aquest objectiu estem treballant experts i 
servidors i servidores públiques. Ens esforcem 
perquè els comerços i l’activitat productiva 
puguin reactivar-se com abans millor. Procurem 
plans de retorn a l’activitat física, a les terrasses 
dels bars, a les perruqueries, als centres de 
culte... i fins i tot als entrenaments de la lliga 
masculina de futbol professional.

Hi ha algú que estigui pensant a 
recuperar també la funció social, afectiva i de 
cohesió de l’escola? Els infants han mantingut 
un estricte confinament, un aïllament físic i 
emocional de la seva quotidianitat, de la seva 
família extensa però també d’aquelles relacions 
que els construïen com a persones. No parlo de 
l’efecte acadèmic; parlo de l’efecte relacional, 
que garanteix a l’escola una equitat entre 
l’alumnat que en situació de confinament no 
està existint; parlo de donar la importància que 
requereixen la infància i l’adolescència en un 
procés tan bèstia com aquest. 

L’escola, els i les mestres, les propostes 
de lleure, les activitats d’estiu, l’atenció a la 
infància... han de ser una prioritat. Ho han de ser 
sempre, i per això al Prat impulsem el projecte 
IntersECCions: per fer de l’educació, la cultura i 
la comunitat eixos bàsics de la ciutat. I ho han 
de ser especialment en aquests moments crítics. 
Per ara, però, la Conselleria d’Ensenyament no 
ha estat a l’altura: improvisacions contínues, 
indefinicions, decisions unilaterals, manca de 
responsabilitat... Així no pot ser. Els ajuntaments, 
de la mateixa manera que ho hem fet dotant 
de dispositius digitals els alumnes vulnerables 
que han quedat al descobert amb la inversió 
de la Generalitat, estem disposats a implicar-
nos-hi, tot i no tenir-ne les competències. Però 
necessitem que hi hagi algú al voltant.

    @alba_bj    
    @elPratenComu      
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La meitat dels pratencs i pratenques 
ha suportat bé el confinament 
i 1 de cada 5, malament

El 50,4 % dels veïns i veïnes del Prat ha 
suportat bé el confinament, mentre que 
un 21,5 % afirma que l’ha portat mala-
ment: així ho revela un estudi indepen-
dent elaborat durant la Fase 0 del con-
finament i encarregat per l’Ajuntament 
per valorar l’impacte sanitari, social i 
econòmic de la crisi de la COVID-19 a la 
ciutat. 

Abast dels contagis

Segons l’informe, un 7,5 % de les perso-
nes enquestades han estat contagiades 
pel coronavirus o conviuen amb algú 
que ho ha estat. En la franja de 45 a 64 
anys, aquest percentatge puja a l’11,7 %. 
En la majoria de les llars on s’ha conta-
giat algú ho ha estat només una persona 
(el 68,3 %). El 10 % de les persones con-
tagiades no han estat diagnosticades. 
En la meitat de les llars on s’han produït 
contagis hi ha hagut una persona o més 
ingressades. En el 8,3 % de les llars on hi 
ha hagut contagis s’han produït defun-
cions. El 0,8 % de les persones enques-
tades han patit alguna defunció a casa. 

El jovent, qui pitjor 
ho ha passat

La meitat de les persones enquestades 
afirma que ha suportat bé el confina-
ment, i una de cada cinc diu que ho ha 
portat malament, especialment les més 
joves i les que conviuen amb tres perso-
nes més o més. Gairebé un 40 % de les 
persones confinades amb una persona o 
més ho han fet en habitatges d’entre 61 i 
74 metres quadrats.

Bretxa digital

Una quarta part de les persones no ha 
tingut accés a Internet durant el confina-
ment. Entre les de més de 65 anys, el 63,5 
% no tenen connexió a la xarxa.

Un estudi independent encarregat per l’Ajuntament permet conèixer 
millor l’impacte sanitari, social i econòmic de la COVID-19 al Prat

El principal ús que s’ha fet d’Internet és 
educatiu (gairebé un terç ), seguit de l’oci 
(una quarta part) i la cerca d’informació. 
El teletreball ha arribat només en quarta 
posició, un 10 %, la mateixa proporció 
que per veure’s amb amics i família.

Colpejats per la crisi

Una tercera part de totes les llars han vist 
reduïts els seus ingressos, un 63,4 % els 
ha mantingut i un 6,4 % els ha perdut 
completament. Les persones autòno-
mes són les més colpejades: dues ter-

ceres parts d’elles han cessat l’activitat. 
Una tercera part dels i les pratenques 
enquestades que treballaven per comp-
te aliè ha perdut la feina. 

L’Ajuntament, el govern 
més ben valorat 

L’Ajuntament és el nivell de govern mi-
llor valorat per la ciutadania, amb 6,4 
punts sobre 10, mentre que l’Estat obté 
un 5,7 i la Generalitat un 5,2 ❧

Podeu consultar l’informe complet a elprat.cat

Segons l’enquesta, la població jove és la que ha portat pitjor el confinament, malgrat que la 
foto sembla desmentir-ho.
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Dades d’evolució de l’epidèmia 
de COVID-19 al Prat

Casos setmanals per cada 
100.000 habitants

22/03/2020

29/03/2020

05/04/2020

12/04/2020

19/04/2020

26/04/2020

03/05/2020

10/05/2020

17/05/2020

24/05/2020

31/05/2020

DATA

187,31

431,90

597,53

631,59

691,96

724,47

848,31

857,60

865,34

888,56

910,23

EL PRAT

78,31

213,54

354,51

458,95

550,80

631,14

665,65

724,34

739,07

757,56

780,01

CATALUNYA

2,39

2,02

1,69

1,38

1,26

1,15

1,27

1,18

1,17

1,17

1,17

RELACIÓ 
PRAT/CATALUNYA

70,25

180,88

286,69

359,86

425,07

444,72

462,86

482,87

491,73

499,78

508,78

ESPANYA

FONTS: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Ministerio de Sanidad i Serveis Funeraris Altima Prat.
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187,31

431,90

597,53
631,59

691,96
724,47

848,31 857,60 865,34
888,56

910,23

78,31

213,54

354,51

458,95

550,80

631,14
665,65

724,34 739,07 757,56
780,01

70,25

180,88

286,69

359,86

425,07
444,72 462,86 482,87 491,73 499,78 508,78

L’impacte de la malaltia entre la població del Prat en relació a la del conjunt del Baix 
Llobregat s’ha anat igualant amb el pas de les setmanes. Així, a principis d’abril hi 
havia al Prat gairebé 600 morts per cada 100.000 habitants, mentre que a la comarca 
n’eren 400. En canvi, a finals de maig les xifres ja es van pràcticament igualar, 
amb 910 morts per cada 100.000 habitants tant al Prat com al Baix Llobregat.

Casos setmanals confirmats

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

DIA

22/03/2020

29/03/2020

05/04/2020

12/04/2020

19/04/2020

26/04/2020

03/05/2020

10/05/2020

17/05/2020

24/05/2020

31/05/2020

DATA

121

279

386

408

447

468

548

554

559

577

588

EL PRAT

5.925

16.157

26.824

34.726

41.676

47.755

50.366

54.807

55.921

57.569

59.019

CATALUNYA

33.089

85.195

135.032

169.496

200.210

209.465

218.011

227.436

231.606

236.259

239.638

ESPANYA

Defuncions setmanals
DIA DATA EL PRAT CATALUNYA ESPANYA

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

Diumenge

22/03/2020

29/03/2020

05/04/2020

12/04/2020

19/04/2020

26/04/2020

03/05/2020

10/05/2020

17/05/2020

24/05/2020

31/05/2020

3

21

34

49

70

76

76

80

85

87

89

245

1.410

2.760

3.538

4.009

4.699

5.220

5.555

5.956

5.575

5.587

2.182

7.340

13.055

17.490

20.852

23.521

25.428

26.744

27.709

26.834

27.127
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Los tres CAP de El Prat, 
reabiertos al público

El martes 2 de junio reabrieron al públi-
co los dos ambulatorios de El Prat que 
estuvieron cerrados durante las últimas 
semanas: el CAP Ramona Via y el CAP 
Doctor Pujol i Capsada. Por su parte, el 
CAP Disset de Setembre ( “el ambulato-
rio viejo”), que no cerró en ningún mo-
mento, continúa con las puertas abiertas. 
Mientras estuvieron cerrados al público, 
el CAP Ramona Via y el CAP Doctor Pujol 
i Capsada siguieron prestando atención 
domiciliaria y telefónica, así como tareas 
asistenciales de todo tipo.

Llamar antes de ir

Pese a estar de nuevo abiertos, los ambu-
latorios no han vuelto al funcionamiento 
normal previo a la epidemia, por lo que 
piden paciencia y responsabilidad a la 
ciudadanía, así como comprensión hacia 
los y las profesionales sanitarias que tra-
bajan en ellos. Hay que seguir las siguien-
tes pautas de comportamiento:

[ Antes de ir personalmente a nuestro 
CAP, llamar al teléfono 933 268 901. 

[ Si nos ha caducado la receta electrónica 
o tenemos una enfermedad crónica hay 
que contactar con nuestro CAP para que 
nos puedan actualizar el plan de medica-
ción (teléfonos: CAP Ramona Via: 933 704 
101; CAP Disset de Setembre: 933 795 
422, y CAP Doctor Pujol i Capsada: 934 
791 670). Una vez actualizado, podemos 
ir a la farmacia sin la hoja impresa.

[ Si tenemos pendiente una analítica 
de control se pondrán en contacto con 
nosotros, ya que se van programando en 
función de las necesidades.

[ Si tenemos una enfermedad crónica, 
los controles serán diferentes a los que 

Antes de ir al ambulatorio hay que llamar por teléfono 
y seguir las instrucciones que nos den

se hacían antes de la epidemia de la CO-
VID-19. Durante un tiempo se priorizarán 
los casos más graves. Nos mantendrán 
informados/as.

[ Para la población infantil, el equipo de 
pediatría de nuestro CAP contactará con 
nosotros para programar los controles 
del programa Infància amb Salut y las 
vacunas sistemáticas. Contactemos con 
nuestro CAP de referencia si es necesario.

El personal sanitario de los CAP de El Prat 
ha sido sometido a un gran estrés, ya que 
su tarea ha sido y sigue siendo esencial. 
Los ambulatorios están teniendo y ten-
drán un gran protagonismo en frenar la 
pandemia, que continúa activa. Es, por 
tanto, fundamental mantener la calma y 
mostrar respeto a todos y todas las pro-
fesionales de la salud pública ❧

Vallas y marcas en el suelo habilitadas por el Ayuntamiento para ordenar las visitas al CAP 
Ramona Via, de igual manera a como se ha hecho en el resto de ambulatorios de la ciudad.

Profesionales bajo                        
presión
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El 85 % de les professionals 
de la infermeria són dones
El 12 de maig va ser el Dia Mundial de la 
Infermeria, una professió que els darrers 
mesos ha adquirit encara més importàn-
cia davant la lluita contra la pandèmia de 
la COVID-19. De fet, l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) ha designat el 2020 
com a Any Internacional del Personal 
d’Infemeria i Comaratge. L’OMS destaca 
que les infermeres i els infermers són fo-
namentals en qualsevol sistema de salut 
i que, per assolir la cobertura sanitària 
universal de cara al 2030, se’n necessiten 
9 milions més.

Com passa amb altres professionals 
considerades essencials (personal de ne-
teja, de supermercats...), les dones estan 
sobrerrepresentades (85 % en el cas de 
la infermeria). I tal com passa en l’àmbit 
privat, al món laboral es reprodueix la 
divisió sexual del treball, de manera que 
les dones s’ocupen majoritàriament de 
la feina de cures, feines que acostumen 
a estar pitjor remunerades i en les quals 
hi ha més dificultat per teletreballar i, en 
conseqüència, més barreres per a la con-
ciliació de la vida personal i laboral ❧

“Vaig esperar a la sala d’espera 
pels resultats i quina va ser la meva 
sorpresa quan les meves companyes 
es van acostar cap a mi, es van 
aturar a un metre i mig de distància 
i amb una mirada em van informar 
que la radiografia no estava bé. 
Van trigar cinc segons a parlar, 
però la seva mirada m’informava 
que patia pneumònia bilateral, que 
havia de marxar a l’hospital i, el més 
important, que estigués tranquil·la, 
què tot aniria bé. 

El fet de no poder-nos tocar va 
fer-ho tot una mica més difícil, 
estem acostumades al contacte: el 
confort que suposa donar-nos la 
mà, una abraçada, ho fa tot molt 
més agradable. En aquell moment 
era el que necessitàvem i no va 
poder ser. Els nostres ulls deien 
tantes coses... Cadascuna parlava a 
la seva manera. D’aquell moment 
recordo les mirades i no les paraules. 
El que sí que tenien totes en comú 
és que estaven plenes d’ànims i 
d’amor.  Durant aquesta pandèmia 
hem descobert que quan ens falta 
el contacte físic tenim una arma 
poderosa: els nostres ulls; amb ells 
podem arribar a dir moltes coses 
sense necessitat de paraules. Mil 
gràcies al meu equip, l’EAP Disset 
de Setembre, del Prat: m’hi he sentit 
molt estimada. I moltes gràcies al 
meu equip directiu: m’heu fet sentir 
acompanyada en aquest procés. No 
he caminat sola i això m’ha fet més 
forta”.

EMI RUIZ
Infermera de pediatria al CUAP Disset 
de Setembre, afectada pel coronavirus

“Parlar amb la 
mirada”
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JORDI GASCÓN, neuròleg, 
sotsdirector del Procés Ambulatori 
de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge

La sanitat pública s’ha transformat 
de dalt a baix en els darrers mesos 
per fer front al repte inèdit que ha 
suposat l’epidèmia de la COVID-19. 
Des de l’atenció primària, tal i 
com exposaven les responsables 
d’aquest servei a la nostra ciutat en 
l’anterior número de la revista, fins a 
l’hospitalària. Un dels responsables 
de Bellvitge, el doctor Jordi Gascón, 
explica com han hagut de reinventar 
el centre. I recorda, mentre malda per 
recuperar la normalitat assistencial, 
que no podem abaixar la guàrdia 
per evitar que l’epidèmia rebroti.

“Hem 
hagut de 
reinventar 
l’hospital 
per fer 
front a la 
COVID-19”
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En quina situació es troba actualment la 
nostra regió sanitària?
Similar a la de la resta del país. Estem en fase de 
desescalada. A l’hospital, adaptem l’assistència 
a aquesta situació. És complex, perquè encara hi 
ha pacients amb COVID-19, i per tant cal establir 
circuits paral·lels que permetin l’accés tant d’ells 
com de pacients no COVID-19, sense que entrin 
en contacte.

A l’inici de l’epidèmia, la nostra zona sani-
tària es va veure especialment colpejada. 
Què ho explica?
No ho sabem i hi ha factors diversos. Des de qües-
tions genètiques que no coneixem fins a climato-
lògiques o culturals. Fins i tot a la densitat de po-
blació de determinades ciutats. O per on es mou 
la població. I no tenim la certesa de quin factor 
explica per què en unes poblacions l’impacte és 
major que en unes altres.

En l’anterior número, les responsables de 
l’atenció primària a la ciutat ens van expli-
car com havia calgut adaptar aquell servei. 
Com ho ha fet l’hospital?
Vam fer un hospital nou; l’hem reinventat. El vam 
canviar de dalt a baix.
El vestíbul de l’edifici de consultes externes es va 
convertir en una sala d’hospitalització prealta; 
això va ser possible gràcies a tots els efectius de 
l’hospital i també a l’ajuda absolutament incondi-
cional, generosa i desinteressada de l’Ajuntament 
del Prat, que ha respost a les diverses demandes 
que s’han fet sense pensar-ho. Estem molt con-
tents i agraïts al consistori, perquè ens han aju-
dat moltíssim. No ha calgut obrir el vestíbul, però 
tenir-lo ens va generar molta tranquil·litat, i això 
va ser possible en part gràcies a l’Ajuntament.
Tot el que és hospitalització, es va reconvertir. Vam 
arribar a tenir prop de 500 pacients COVID-19 in-
gressats. Les urgències va haver de funcionar en 
dos àmbits: el COVID i el no COVID, amb un triat-
ge avançat perquè els pacients no coexistissin. Pel 
que fa als llits de crítics, l’hospital normalment en 
té 68, i va passar a tenir-ne gairebé el doble. 
Això ha comportat canvis que probablement per-
sisteixin. La visita a distància per exemple pot ser 
una manera d’evitar desplaçaments innecessaris 
a pacients.

De tot el que han viscut, quin moment ha 
estat especialment dur?
Una va ser la constitució d’equips COVID. Només 
va caldre demanar-ho perquè tots els serveis a 
qui vam demanar metges proporcionessin vo-
luntaris. Però a títol personal, era dur dir a un 

company que havia d’anar a aquella unitat, per-
què l’estava posant en risc. El risc va associat a 
la nostra feina, però triar la gent tenia una certa 
dificultat emocional.
Una altra situació dura va ser el cap de setmana 
en què se’ns acabaven els llits de crítics. Cada dia 
omplíem una unitat d’hospitalització. En algun in-
formatiu he sentit la frase “ens va venir d’un dia 
o dos”. Estic d’acord. Si això dura un o dos dies 
més, no sé què haguéssim fet. Teníem el vestíbul 
de consultes externes com a as a la màniga. Però 
el tema crítics era més difícil, perquè calien dispo-
sitius especials. Vam tenir sort, i després la cosa va 
començar a afluixar.
I en tercer lloc, era molt dur veure com companys 
nostres es posaven malalts.

I algun moment esperançador?
Quan cada dia al passar la guàrdia veies que es 
buidava una unitat d’hospitalització sencera, o 
que per urgències havia passat un munt de pa-
cients però no s’havien col·lapsat... I veure com 
tothom hem afrontat això m’ha semblat molt es-
perançador i molt definitori de qui som i de com 
vivim la nostra professió.

L’hospital està recuperant la normalitat?
Reiniciar l’activitat és molt més complex que tan-
car-la, perquè tot està entrellaçat i tot és depen-
dent. La cirurgia prioritària, que és l’oncològica, 
ja està tota retornada. Queden moltes visites de 
consultes, moltes proves diagnòstiques, molta ci-
rurgia no prioritària... S’ha de posar fil a l’agulla, i 
fer-ho el més ràpid possible, pensant sempre en el 
benestar dels nostres pacients.

Què recomanen a la ciutadania?
Que s’informin per les vies oficials i que facin cas 
de les mesures que ens proposen des dels go-
verns. Que siguin prudents. És bàsic que tothom 
fem servir la mascareta en els àmbits en què sa-
bem que és obligatori fer-la servir, que ens rentem 
bé les mans, i que mantinguem les distàncies de 
seguretat. Aparentment la pandèmia està contro-
lada, però no podem estar segurs. Si no ho com-
plim, podem tenir un ensurt.

Vol afegir alguna cosa?
Cada dia a les vuit ens aplaudien per les coses que 
fèiem. Però, ho dic de tot cor, a qui s’ha d’aplaudir 
és a tota la ciutadania, perquè si no s’hagués fet 
el confinament com s’ha fet, això no s’hagués 
controlat així de bé. Els autèntics herois són les 
persones que s’han quedat tres mesos a casa ❧

[ Bertran Cazorla ]

“Estem molt agraïts 
a l’Ajuntament del 
Prat, perquè ens ha 
ajudat moltíssim”

“Els autèntics herois 
de tot això són les 
persones que s’han 
quedat tres mesos 
a casa seva”

“Hem arribat a tenir 
500 pacients COVID 
ingressats. Si això dura 
un o dos dies més, no 
sé què haguéssim fet”

“És absolutament 
bàsic que tothom fem 
servir la mascareta, 
ens rentem bé les 
mans i mantinguem 
la distància. Si no 
ho complim, podem 
tenir un ensurt”
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Las residencias de mayores de 
El Prat avanzan con precaución 
hacia la normalidad

Con el avance de las fases de desesca-
lada del confinamiento, las residencias 
públicas de personas mayores de la 
ciudad van recuperando, de manera 
paulatina y con la máxima prudencia, la 
normalidad previa a la llegada de la epi-
demia. El objetivo es ir recuperando las 
dinámicas de funcionamiento interno y 
favorecer las relaciones interpersonales 
entre personas usuarias y, siempre que 
sea posible, las visitas externas. 

La residencia municipal Penedès, con 
una treintena de residentes, no ha regis-
trado ningún caso de coronavirus

La residencia Onze de Setembre, de-
pendiente de la Generalitat, sí que ha 
registrado infecciones por coronavirus, 
tanto de personas residentes —de las 
cuales una veintena han fallecido y otras 
han sido derivadas a hospitales— como 

La municipal Penedès no ha registrado ningún caso de coronavirus, mientras 
que la Onze de Setembre sí que se ha visto golpeada por la enfermedad

de personal laboral. El centro ya ha vi-
vido su peor momento y ya no registra 
ningún caso positivo de COVID-19.

Periódicamente, personal municipal 
contacta telefónicamente con esta re-
sidencia para valorar sus necesidades y 
colaborar en el suministro del material 
sanitario y de protección que necesitan.

Agradecimiento a 
las profesionales

El Ayuntamiento de El Prat quiere agra-
decer la dedicación de los equipos pro-
fesionales de las residencias de perso-
nas mayores de la ciudad, en su inmensa 
mayoría mujeres, que han demostrado 
una gran implicación en un sector muy 
sensible y que ha sufrido el impacto de 
la COVID-19 de manera especialmente 
dura ❧

“Hem fet proves a totes les persones 
residentes i tothom ha donat 
negatiu de coronavirus. Això vol 
dir que tant elles com el personal 
estem fent molt bé la nostra feina. 
Ens trobem en una situació de 
tranquil·litat tensa, perquè no 
podem abaixar la guàrdia. Vull 
felicitar tant el nostre personal com 
els avis i les àvies, perquè passar 
d’una situació en què podien rebre 
visites de familiars i sortir al carrer a 
estar tancats aquí les 24 hores del dia 
no ha estat fàcil, però la convivència 
està sent molt bona. Han pres 
consciència de la situació i la veritat 
és que ho viuen molt positivament. 
Ara bé, no ens podem relaxar”.

NÚRIA RODRÍGUEZ
Directora de la Residència Municipal de 
Gent Gran Penedès

“Hem fet molt 
bona feina, 
però no podem 
abaixar la 
guàrdia”



EL PRAT

19
juny 20

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT

Minut de silenci en 
record de les víctimes 
de la COVID-19

El dimecres 27 de maig, a les 12 del 

migdia, es va fer un minut de silenci 

arreu de l’Estat espanyol en record 

de les víctimes de la COVID-19. Al 

Prat, l’alcalde, els i les portaveus 

de tots els grups municipals, altres 

membres del consistori i diversos 

ciutadans i ciutadanes van sortir 

a la pl. de la Vila per retre aquest 

homenatge. L’Ajuntament del Prat 

també es va afegir als deu dies de 

dol decretats en memòria de les 

víctimes de l’epidèmia, fent onejar 

les banderes de la Casa de la Vila 

a mig pal i instal·lant un crespó 

negre al balcó de l’ajuntament i als 

avatars dels canals municipals a les 

xarxes socials. L’alcalde del Prat, Lluís 

Mijoler, es va mostrar convençut que 

“aconseguirem aturar l’epidèmia i 

honorarem i acomiadarem aquest 

veïnat amb la dignitat que mereix”.

i econòmica, una de 
les vies d’informació 
municipal que han 
incrementat més el 
seguiment per part 
de la ciutadania pra-
tenca està sent el 
canal de Telegram 
de l’Ajuntament: 
amb informa-
ció pràcticament 
diària i actualitzada, 
aquest canal ja ha 
superat el miler de 
subscripcions i ha situat el Prat entre els 
10 municipis de l’Estat amb més segui-
dors a Telegram. 

També els mitjans de comunicació mu-
nicipals El Prat Ràdio (91.6 FM) i elprat.tv 
i les seves corresponents xarxes socials 

Les xarxes socials municipals, una 
manera àgil de respondre als dubtes 
de la ciutadania
A banda de la tradicional via telefònica, 
des de l’inici de l’epidèmia del corona-
virus, les xarxes socials de l’Ajuntament 
han jugat un gran paper com a manera 
de respondre als dubtes de la ciutadania. 
Des de la declaració de l’estat d’alarma, 
el Facebook i l’Instagram municipals han 
gestionat gairebé 300 consultes, mentre 
que a Twitter la mitjana és d’una desena 
per setmana. 

Aquesta tasca de les xarxes socials com 
a espai on l’Ajuntament dialoga amb la 
ciutadania i resol els seus dubtes i con-
sultes s’ha prioritzat en moments com 
l’inici de les sortides controlades dels 
infants durant una hora al dia.

El Telegram supera les 
mil persones abonades

En aquest context de crisi sanitària, social 

estan mantenint la població informada 
en tot moment. A més, la plataforma web 
elprat.cat/enscuidem aporta tota la 
informació relacionada amb l’epidèmia i 
el procés de desescala en el qual ens tro-
bem actualment ❧
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L’Oficina Integral d’Atenció 
Social s’instal·la a la Palmira

L’Ajuntament del Prat ha instal·lat al Cen-
tre Cívic Palmira Domènech una Oficina 
Integral d’Atenció Social (OIAS). Per tal de 
fer front a l’emergència social que tam-
bé ha comportat la crisi sanitària de la 
COVID-19, aquesta oficina, que va entrar 
en funcionament l’11 de maig, s’ocupa 
d’atendre les llars més colpejades per la 
situació actual.

Tractament presencial

L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta 

oficina perquè, davant de les necessitats 
urgents de les persones més afecta-
des per l’actual crisi social i sanitària, en 
molts casos el model d’atenció telemàtic 
o semipresencial no és suficient. L’OIAS 
permet fer el seguiment i tractament 
presencial de les persones que ho reque-
reixin i estiguin en seguiment per part 
dels serveis d’acció social. Cal tenir en 
compte que l’augment dels tràmits ad-
ministratius i la necessitat de donar su-
port i acompanyament per sol·licitar les 

diferents línies d’ajut social de diferents 
nivells administratius requereixen d’una 
atenció social presencial i especialitzada.

Nova oficina de tràmits

Un dels serveis que acull l’OIAS és la nova 
Oficina de Tràmits, en la qual un equip 
específic dona suport per a la tramitació 
d’ajuts i suports econòmics i altres ges-
tions socials. La creació d’aquesta oficina 
formava part dels projectes previstos al 
Pla d’Actuació Municipal (PAM), i se n’ha 

El centre cívic acull la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS), 
els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBASS) i la nova oficina de tràmits, 
recentment creada i que seguirà prestant servei un cop superada la crisi

Una tècnica de l’Oficina Integral d’Atenció Social atén la visita d’un usuari.
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rar la resposta a la crisi social derivada 
de l’emergència sanitària. L’OIAS també 
acull la Unitat de Primera Atenció de Ser-
veis Socials (UPASS), que fins aleshores 
estava al carrer Ignasi Iglesias, i els Equips 
Bàsics d’Atenció Social (EBASS).

 En l’actual context d’emergència socio-
sanitària, l’OIAS garantirà tant a les per-
sones ateses com al personal del Servei 
d’Acció Social els paràmetres requerits 
en aquests moments pel que fa a la segu-
retat sanitària i la salut laboral, així com 
el material de protecció necessari (mas-
caretes, guants...).

Posterior ampliació

En fases posteriors s’ampliaran els serveis 
prestats per l’OIAS amb altres adreçats a 
les persones cuidadores o a l’atenció de 
la salut mental.

D’aquesta manera, l’OIAS centralitzarà 
els diferents serveis de suport social mu-
nicipals en un mateix espai, per facilitar-
ne l’accessibilitat a la ciutadania. L’Oficina 

també posarà en marxa nous circuits 
de procediments per desburocratitzar 
els serveis socials bàsics i, igualment, 
farà un tractament de la informació i 
de les demandes que adreci la ciutada-
nia a l’Oficina per tal que sigui una font 
de millora de les polítiques municipals 
d’atenció a les persones.

22 professionals en 
horari de matí

L’equip de l’OIAS està format per 22 pro-
fessionals. L’horari d’atenció al públic de 
és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. 
També s’hi pot contactar per telèfon al 
933 790 50 (extensions 5494 o 5495) o 
per correu electrònic a oficinasocial@

elprat.cat.

Reorganització 
dels Serveis Socials 
Bàsics del Prat

La posada en marxa de la nova OIAS 
s’emmarca en la reorganització dels Ser-
veis Socials Bàsics del Prat en el context 

de la COVID-19. Des de l’inici del confi-
nament, s’han desplegat un conjunt de 
serveis per donar resposta social davant 
de l’emergència sanitària. S’ha prioritzat 
l’atenció a les persones grans de la ciu-
tat, ja estiguessin rebent o no un segui-
ment per part de Serveis Socials, i a altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
Durant aquest període s’han mantin-
gut actius un gran nombre de serveis 
d’atenció social per cobrir diferents ne-
cessitats (atenció d’emergències socials, 
necessitats alimentàries, suport psicolò-
gic i emocional, intervenció socioeducati-
va, allotjament d’urgència per a persones 
sense llar, suport a residències, acom-
panyament a la gent gran i prevenció 
de la soledat no volguda, etc). En molts 
d’aquests serveis s’ha detectat un aug-
ment molt significatiu de les demandes 
d’atenció social, especialment pel que fa 
a la cobertura de necessitats bàsiques i 
problemàtiques vinculades a l’àmbit re-
lacional, que han portat l’Ajuntament a 
avançar l’obertura de l’OIAS ❧

Serveis que presta l’OIAS 

[ Tramitació dels ajuts socials 
municipals: targeta moneder, 
suports d’urgència social, ajuts per 
a activitats d’estiu i extraescolars, 
tràmits de la Llei de dependència, 
ajuts del Punt Solidari, bonificacions 
per al transport públic, informes 
socioeconòmics, beques de menjador, 
subvencions de l’IBI, Servei d’Ajuda 
Domiciliària, àpats a domicili, etc.

[ Orientació, suport i assessorament 
en tràmits socials dels diferents 
nivells de l’Administració 
(autonòmic o estatal)

[ Primera atenció dels Serveis 
Socials Bàsics

[ Atenció presencial a les 
persones en seguiment per part 
dels Serveis Socials Bàsics quan 
aquesta és imprescindible
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L’Ajuntament reforça el seguiment 
telefònic i la teleassistència

Des de l’inici de l’epidèmia, l’Ajuntament 
ha anat reforçant l’atenció telefònica a la 
gent gran en situació vulnerable per di-
ferents vies: la teleassistència (el nombre 
d’usuàries ha superat els 1.400), el servei 
de seguiment telefònic de les persones 
grans vinculades a diferents equipa-
ments municipals (per exemple, els ca-
sals) o l’acció de suport telefònic comuni-
tari del projecte “Conversem”. 

Tots aquests canals s’han complemen-
tat amb les trucades a les persones de 
més de 65 anys que viuen soles i que no 
rebien cap altre servei municipal, a partir 
d’un buidatge del padró i cotejant si ja 
tenien o no expedient obert per part de 
Serveis Socials. Per aquesta via s’ha acon-
seguit contactar amb unes 3.000 perso-
nes grans més de la ciutat, de les quals el 
7 % ha expressat necessitar algun tipus 
d’ajuda (principalment d’alimentació i 
necessitats bàsiques, manteniment de 
l’habitatge, estat de salut, factors emo-
cionals i contacte social).

Salut mental             
comunitària

Els serveis de salut mental comunitària 
també han adequat la seva atenció al for-
mat virtual, atenent fins a 120 persones 
(vinculades a espais de suport grupal). 
Així mateix, es manté el servei telefònic 
de suport psicològic per a les persones 
que el necessitin (unes 40 usuàries), així 
com el de suport emocional a les famí-
lies (al voltant de 70 famílies amb fills/es 
ateses).

Equips presencials

Des de l’1 abril també funcionen dos 
equips presencials dels serveis muni-
cipals d’Acció Social per atendre situa-
cions d’emergència, tant a la UPASS 
(Unitat de Primera Atenció de Serveis 

El telèfon està sent una via fonamental per mantenir serveis essencials de 
suport, tot i que també han començat a prestar serveis presencialment 

Socials), ubicada al Centre Cívic Palmi-
ra Domènech, com a l’edifici municipal 
del carrer Centre. D’altra banda, s’han 
fet 6.000 gestions i trucades per fer un 
seguiment de persones usuàries de 
Serveis Socials. Des de l’Oficina del Pla 

d’Actuació de Sant Cosme (PASC) també 
s’ha contactat amb unes 230 persones 
més, tant usuàries habituals de diferents 
projectes del barri com altres veïns i veï-
nes amb diferents demandes relaciona-
des amb l’estat d’alarma ❧

Un home gran amb el polsador de teleassistència domiciliària.
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El Punt Solidari garantiza ayuda 
alimentaria a 550 familias

El Área de Acción Social del Ayunta-
miento de El Prat está garantizando 
ayuda alimentaria a más de 2.000 per-
sonas de la ciudad con apoyos econó-
micos y distribución de productos bási-
cos. Ya lleva invertidos casi 150.000 € de 
fondos municipales a estos efectos.

Una de las principales vías para otor-
gar estas ayudas han sido las tarjetas de 
prepago destinadas a diferentes colec-
tivos: alumnado de las guarderías muni-
cipales, niños y niñas con becas de co-
medor municipal, jóvenes usuarios del 
Centro Abierto y personas en situación 
de vulnerabilidad y escasos ingresos. 

También se han entregado tarjetas 
monedero al voluntariado que hace las 
compras de alimentos o medicamentos 
para las personas mayores. Estas ayudas 
se añaden al millar de tarjetas mone-
dero repartidas entre niños y niñas con 
beca de comedor de El Prat, financiadas 
por el Departamento de Educación de 
la Generalitat. 

El Ayuntamiento también ha garan-
tizado la cobertura de necesidades ali-
mentarias y básicas a través del Punt 
Solidari, gestionado por la Cruz Roja, 

Ha más que doblado las personas beneficiarias de las comidas a domicilio 
y se emiten tarjetas de prepago para colectivos necesitados

Una empleada de La Fundació Rubricatus reparte comidas a domicilio para personas mayores 
necesitadas.

Treballadors i treballadores de la Depuradora del Baix Llobregat, ubicada 
al nostre municipi, han estat setmanes confinats a l’interior del recinte, 
vivint en caravanes. Ho han fet voluntàriament, en torns de 15 dies, per 
evitar contagis de coronavirus i garantir el funcionament d’aquesta in-
fraestructura bàsica. Durant el confinament reben, de part de l’empresa, 
els àpats corresponents a cada dia, “però no ens els acabem, o de vega-
des preferim fer-nos nosaltres el menjar”, explica un dels treballadors, Ju-
lio César Julián (a la foto, a la dreta en primer pla). “En veure que ens so-
brava tant de menjar ens vam posar en contacte amb l’Ajuntament, ens 
el venen a recollir i el distribueixen entre persones que el necessiten”❧

Treballadors confinats a la 
depuradora fan donació solidària 
d’alguns dels seus àpats

que actualmente atiende a más de 550 
familias, más de 50 más que al inicio de 
la pandemia. 

Otro servicio de ayuda alimentaria que 
se ha intensificado durante la pandemia 

es el de comidas a domicilio, que repar-
te La Fundació Rubricatus. El número de 
comidas distribuidas se ha elevado de 
unas 60 a más de 130 durante el mes de 
abril ❧
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L’Ajuntament del Prat ha instal·lat, a di-
versos punts del municipi, plafons amb 
missatges i informacions que conviden 
la ciutadania a gaudir del territori privi-
legiat de què disposem, amb prudència 
i seguint les recomanacions per garantir 
la seguretat sanitària. El procés de des-
escalada del confinament està posant 
de relleu la importància de disposar 
d’uns espais naturals i agrícoles de qua-
litat, escassos en un context metropolità 
i difícils de trobar en altres municipis, a 
tocar de la ciutat.

La greu crisi sanitària, social i econòmica 
que patim ens fa valorar més allò que és 
essencial, com ho és poder gaudir d’un 
territori cuidat i equilibrat, com a font 
d’aliment, com a reservori de natura i com 
a espai d’esbargiment per a la ciutadania.

Diversos plafons ens conviden a gaudir i 
valorar el privilegiat territori del Prat

Els plafons  fan referència a diversos 
indrets destacables del nostre territori 
que en aquests moments estan per-
metent millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania. En aquest sentit, els plafons 
posen de relleu el Parc Agrari, el camí 
de la platja, la finca de la Ricarda, el parc 
del Riu o els espais naturals del Delta 
del Llobregat, i aporten informacions 
sobre cadascun d’ells. També s’hi troba 
el missatge que, ja que tots aquests te-
rritoris ens cuiden en un moment com 
aquest, és molt important que tothom 
col·labori en cuidar-los.

Així mateix, els plafons conviden a 
mirar i retratar a través seu el paisatge, 
mitjançant uns forats que emmarquen 
diversos panorames i perspectives de 

les moltes que es poden gaudir aquests 
entorns naturals i agrícoles que s’han 
pogut preservar i cuidar al municipi. 

Mesures que cal seguir 

Els plafons també informen de les di-
verses mesures sanitàries que cal seguir 
a l’hora de gaudir d’aquests espais en 
l’actual context epidemiològic per se-
guir combatent el coronavirus. També 
recorden la recomanació d’usar el nucli 
urbà per passejar i sortir fora de la ciutat 
a fer activitat física i recorda que el parc 
fluvial i la carretera de la platja s’han 
habilitat com a zones especialment se-
gures per fer-la. Finalment, els plafons 
incorporen informació de servei sobre 
com evitar picades de mosquits i no 
embrutar els espais ❧

Posen de relleu la importància de disposar d’un conjunt equilibrat 
d’espais cuidats i valuosos per garantir la qualitat de vida a la ciutat

Espais destacats
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Nuevas ayudas públicas 
para el pago del alquiler

Recientemente se han abierto varias 
convocatorias de ayudas para el pago 
del alquiler para personas en situación 
de vulnerabilidad. Las ayudas se pueden 
tramitar telemáticamente y/o presen-
cialmente, siempre pidiendo cita previa 
por teléfono o correo, en las oficinas de 
la empresa municipal de vivienda Prat 
Espais (tel. 933 705 054 habitatge@

pratespais.com).

Ayudas del Estado

Estas ayudas del Estado, gestionadas 
por la Agencia de la Vivienda de Cata-
luña, son para el alquiler del domicilio 
habitual y quieren contribuir a minimi-
zar el impacto económico y social de la 
COVID-19.

Están pensadas para quienes, por cul-
pa de la epidemia, estén en paro, en un 
ERTE, con reducción de jornada u otras 
situaciones análogas.

Para acceder a las ayudas hay que te-
ner unos ingresos máximos determina-
dos y pagar un máximo de alquiler de 
900 € al mes. La ayuda es de hasta 750 
euros al mes, para los meses de abril a 
septiembre, y se puede solicitar hasta el 
30 de septiembre.

Ayudas de la Generalitat

La Agencia de la Vivienda de Cataluña 
convoca ayudas al alquiler, que se pue-
den solicitar hasta el 3 de julio, para dos 
colectivos diferentes:

1.- Para inquilinos/as con ingresos li-
mitados y un alquiler máximo de 750 €. 
La ayuda es de hasta 200 € mensuales 
y entre un 20 y un 40 % de la renta de 
alquiler. 

2.- Para inquilinos/as que hayan solici-
tado en el 2019 la ayuda para el alquiler 

La empresa municipal Prat Espais informa y asesora a las personas 
interesadas y las acompaña en la tramitación de las ayudas

de la Agencia de la Vivienda de Catalu-
ña y que este año tengan 65 años o más. 

Ayudas del Ayuntamiento 
de El Prat

Muchas personas que pidieron las ayu-
das de la Generalitat no las obtuvieron  
porqué, si bien cumplían los requisitos, 
la Generalitat no tenía suficiente presu-

puesto, o bien no cumplían los requisi-
tos pero sufren una situación de gran 
vulnerabilidad.

Para estos casos, el Ayuntamiento de 
El Prat ha establecido unas ayudas com-
plementarias, de hasta 200 € mensuales, 
y entre un 20 y un 40 % de la renta de 
alquiler. Estas ayudas se pueden pedir 
entre el 8 de junio y el 20 de julio ❧

El dret a l’habitatge, protegit 
durant l’epidèmia
Durant l’epidèmia de coronavirus, tal com va demanar l’alcalde Lluís Mijoler al 
jutge degà del Prat, han quedat suspesos tots els desnonaments dels jutjats de la 
ciutat.

També s’han habilitat allotjaments d’urgència per a persones sense llar (una 
quarantena d’homes i dones) tant a l’alberg de Fundesplai al Prat com en altres 
espais de la ciutat. 

D’altra banda, en compliment de la Llei 24/2015, se segueixen elaborant els 
informes de risc d’exclusió residencial sol·licitats per les companyies energètiques, 
acreditant els casos de vulnerabilitat que impedeixen els talls de subministrament.

Finalment, s’està revisant la quota de lloguer de les persones que viuen als 10 
pisos socials de l’Oficina Local d’Habitatge i als 22 cedits per Hàbitat 3 que tinguin 
dificultats econòmiques derivades de la COVID-19. En el cas dels lloguers privats 
es prioritza la mediació entre les parts, amb el suport de l’empresa municipal Prat 
Espais, i també s’ha habilitat una partida extraordinària per a les famílies que no 
puguin fer front als pagaments.
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El Ayuntamiento de El 
Prat ha repartido kits 
de protección higiéni-
ca y de seguridad entre 
los establecimientos 
comerciales que el pa-
sado lunes 25 de mayo 
pudieron volver a abrir 
al público en cumpli-
miento de la Fase 1 de 
la desescalada. 

Desde la declaración 
del estado de alarma, 
el 14 de marzo pasado, 
varios sectores comer-
ciales, como por ejem-
plo bares y restauran-
tes, se vieron obligados 
a permanecer cerrados. 
Estos establecimientos 
han recibido en conjun-
to 1.100 “kits de subida 
de persiana”, forma-
dos por una caja de 50 
mascarillas, una botella 
de gel hidroalcohólico 
y una pantalla frontal 
para asegurar al máxi-
mo la protección, tan-
to de la clientela como 
del personal laboral. El 
Ayuntamiento ha querido, así, colabo-
rar en la reanudación de la actividad de 
estos comercios que se han visto obli-
gados a estar cerrados tantas semanas, 
con los graves perjuicios económicos 
que ello ha supuesto.

El Ayuntamiento también ha distri-
buido entre estos comercios cartelería 
informativa sobre los protocolos y la 
normativa a cumplir a efectos de pre-
vención y seguridad. Los carteles se van 
actualizando en función de las condi-

Con estos “kits de subida de persiana”, el Ayuntamiento quiere 
colaborar en la reanudación de la actividad de los negocios que 
no han podido abrir durante casi dos meses y medio

ciones previstas en las diversas fases de 
desescalada.

Otras actuaciones de 
apoyo al tejido comercial 

Estas actuaciones se suman a las que ya 
se pusieron en funcionamiento al inicio 
de la declaración del estado de alarma, 
como la exención de la tasa de residuos 
comerciales para los establecimientos 
cerrados, el servicio de asesoramiento e 
intermediación de inquilinos y propie-

tarios de locales comerciales, el servicio 
de asesoramiento energético, el directo-
rio en el web municipal de los estableci-
mientos y restaurantes de la ciudad que 
hacen venta en línea, formación en línea 
para el comercio local o la publicación 
de los fascículos de la Guía de Apoyo del 
Aprendizaje Digital, entre otros.

El Ayuntamiento de El Prat ha aproba-
do otras medidas de apoyo al comercio 
local, explicadas en las páginas 6 a 9 de 
esta revista ❧

Kits de protección para los comercios 
que han estado meses cerrados 

Para obtener el kit, los y las comerciantes que debieron cerrar durante la Fase 1 han debido rellenar un formulario  
en línea y, una vez validado, recoger el material en el Centro de Promoción Económica.
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Apoyo a los comercios 
con dificultades para 
pagar el alquiler

Prat Espais ha habilitado un nuevo servi-
cio de intermediación y asesoramiento 
para inquilinos y propietarios de locales 
comerciales de la ciudad. De esta forma, 
la empresa municipal acompañará al 
sector comercial en estos momentos de 
dificultades para afrontar pagos deriva-
das de la crisis de la COVID-19.

Este nuevo servicio es una ampliación 
del Servicio de asesoramiento e inter-
mediación en materia de vivienda, que 
desde el inicio de la crisis no solo pres-
ta apoyo en materia hipotecaria, sino 
también en materia de alquileres de 
viviendas.

El nuevo servicio quiere tratar proble-
mas como la imposibilidad de los inqui-
linos de hacer frente a las rentas men-
suales o situaciones análogas.

Las personas interesadas en acceder al 
servicio lo pueden hacer a través del te-
léfono 933 705 054, extensión 255, de 10 
a 13 h, de lunes a viernes, o por correo 
eletrónico a locals@pratespais.com.

Otras medidas de apoyo 
al comercio pratense

Este nuevo servicio de Prat Espais es 
una más de las medidas de apoyo al co-
mercio local por parte del Ayuntamien-
to, en un contexto de especial dificultad 
para el tejido comercial de la ciudad. El 
Ayuntamiento ha impulsado otras me-
didas de apoyo en el marco del fondo 
de contingencia aprobado por el Pleno 
Municipal y del Pacto Local por el Em-
pleo y la Actividad Económica ❧

La empresa municipal Prat Espais habilita un servicio 
de intermediación para inquilinos y propietarios Guia d’eines 

digitals per a la 
venda en línia

L’Ajuntament ha publicat 
a les xarxes socials de 
@elprateconomia i a l’apartat 
“Economia” de elprat.cat una 
Guia de Suport a l’Aprenentatge 
Digital, amb la finalitat de donar 
als comerços de la ciutat eines 
pràctiques per a la venda en 
línia. Aquesta guia respon a les 
necessitats actuals dels comerços, 
fonamentalment amb la lògica 
d’augmentar-ne la competitivitat, 
incorporar la innovació en la 
seva gestió diària i potenciar 
l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Acceso al servicio

Kits de protección para los comercios 
que han estado meses cerrados 
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Aportacions de la comunitat 
xinesa 
La comunitat xinesa del Prat ha estat, des del primer 
moment de l’epidèmia, al costat de l’Ajuntament aportant 
força material de protecció i higiene, que posteriorment 
ha estat distribuït entre les persones i centres assistencials 
que l’han necessitat. Molts d’aquests pratencs i pratenques 
d’origen xinès regenten negocis que s’han vist durament 
colpejats per la crisi, però tot i així han destacat per la 
seva solidaritat. (A la foto, un dels lliuraments de material 

a l’Ajuntament per part de dos xinesos del Prat.)

Señalizaciones para garantizar 
un espacio seguro para hacer 
ejercicio

Durante las primeras fases de la desescalada del 

confinamiento, el Ayuntamiento instaló en el camino de 

la playa señalizaciones que recordaban que, para evitar 

contagios, la calzada que habitualmente es para vehículos 

motorizados quedaba habilitada para las bicicletas, de 

tal forma que estas dejaran libre el carril bici y el camino 

para las personas que iban corriendo o a pie y se pudiera 

mantener la distancia social. Con la entrada en la Fase 2 

se recuperó la distribución habitual de carriles: peatones, 

bicicletas y coches. También se instalaron carteles en las 

papeleras en los que se pide a la ciudadanía que las use y 

evite tirar mascarillas o guantes al suelo.

Els complexos 
esportius 
municipals 
reobriran a 
la Fase 3

Els complexos esportius municipals 
(CEM Sagnier, CEM Estruch, CEM Fondo 
d’en Peixo i CEM Julio Méndez) s’estan 
preparant per obrir les instal·lacions a la 
Fase 3 de la desescalada, si tot va bé, el 
22 de juny.

L’Ajuntament del Prat té previst obrir 
les instal·lacions al mateix temps que la 
majoria de municipis de l’àrea metropo-
litana i que l’Ajuntament de Barcelona. 

La reobertura es farà garantint que en 
aquestes instal·lacions se segueixin to-
tes les mesures de seguretat sanitària 
que s’estableixin a la Fase 3.

A través d’elprat.cat s’anirà infor-
mant d’aquest procés de reobertura i 
de les vies d’inscripció a les activitats 
dels CEM ❧
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Des del 8 de juny, quan vam entrar 
a la Fase 2 de la desescalada contra 
la COVID-19, ja està permès banyar-
se i prendre el sol a la platja del Prat. 
L’Ajuntament ha desplegat un ampli 
dispositiu per recordar les mesures 
d’higiene i distanciament, amb carte-
lleria, avisos per megafonia i personal 
d’informació. El servei de socorrisme hi 
entrarà en funcionament el 13 de juny.

Normes i recomanacions 

En instal·lar-nos a la platja, cal que man-
tinguem la distància mínima de 2 me-
tres entre grups de persones; vigilem 
que els nostres objectes personals (pa-
rasols, bosses, etc.) respectin la distància 
mínima de 2 metres; si no és possible 
mantenir la distància, fem servir la mas-
careta; ens rentem sovint les mans amb 
gel hidroalcohòlic; evitem aglomera-
cions; mirem d’escurçar les estades per 
tal que tothom tingui l’oportunitat de 
gaudir de la platja, i llencem mascaretes, 
guants i brossa a la paperera.

Menys aparcament 

La platja compta amb mecanismes de 
mesurament de l’aforament per evi-
tar-hi aglomeracions. En aquest sentit, 
també s’hi ha reduït el nombre de pla-
ces d’aparcament, en romandre tancat 
l’aparcament situat al costat del Centre 
Municipal de Vela, que té capacitat per 
a 310 vehicles. Com en anys anteriors, a 
través dels panells informatius situats 

L’Ajuntament ha desplegat 
un ampli dispositiu de 
cartelleria i personal per 
facilitar el manteniment 
de les mesures d’higiene 
i distanciament 
durant aquest estiu

en els accessos a la platja, així com a la 
portada del web municipal elprat.cat, 
s’informa en temps real de l’estat de 
l’aparcament a la platja. 

L’empresa municipal Prat Espais ja ha 
enviat el distintiu de resident perquè 
els vehicles residents al Prat l’enganxin 
al parabrisa per poder aparcar gratuïta-
ment al litoral.

Reforç del transport 
públic 

Des del 8 de juny, l’autobús PR3 arriba a 
la platja amb una freqüència de 20 mi-
nuts tots els dies de la setmana. A més, 
el 13 de juny se li va afegir el Platja Ex-
prés, que passa cada 30 minuts tots els 
dissabtes i festius.

Guinguetes 

L’Ajuntament ha donat facilitats econò-
miques i logístiques perquè les quatre 
guinguetes de la platja puguin obrir la 
segona quinzena de juny. Així mateix, 
les guinguetes disposaran del doble 
d’espai per poder mantenir el nombre 
de taules instal·lades i alhora preservar 
la distància de seguretat ❧

“A principis de maig es va obrir 
la platja als esportistes federats, 
perquè hi poguéssim nedar de 7 
a 9.30 h. Diverses entitats d’esport 
aquàtic del Prat vam arribar a un 
acord amb l’Ajuntament i vam 
aportar voluntaris que, per torns, 
hem anat regulant-hi l’activitat. 
Cada dia hi hem vingut una vintena 
d’esportistes. Després de dos 
mesos tancats, això ha estat per a 
nosaltres com nens que surten al 
pati a jugar. Per cert, l’aigua està 
neta com mai no l’havíem vist”.

JULIO CARDO
Triatleta del Triplay Llobregat

“L’aigua està 
neta com mai 
no l’havíem 
vist”

Banys de 
mar i sol a la 
platja, amb 
responsabilitat
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Habitatge i alimentació, dos dels 
eixos d’un Maig Cooperatiu en línia

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobre-
gat, les entitats d’economia social i 
les cooperatives del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament del Prat han reaccionat a la 
situació sanitària reprogramant en línia 
tot un seguit d’accions de visibilització 
del cooperativisme i l’economia social 
que ja estaven programades presencial-
ment per al cinquè Maig Cooperatiu.

Treball autònom

El 5 de maig es va fer una formació per 
a persones autònomes per analitzar tant 
la seva situació com la legislació nova 
que s’ha conegut les darreres setmanes 
per mitigar els efectes de la crisi sobre 
aquest col·lectiu. El dia 12 es va fer una 
altra formació sobre efectivitat profes-
sional. Totes dues van ser gratuïtes i 
obertes a tothom.

La Cooperativa Obrera de Viviendas va 
organitzar dues converses els dies 13 i 
15, en què es van entrevistar els arqui-
tectes Xavier Monteys i Carles Casajoana 
per parlar sobre habitatge i ètica de la 
construcció.  

Productes de proximitat

Al Coworking Uikú es va fer una conversa 
entre Rubén Bagüés i Manel López Wright 
per conèixer el projecte de l’empresa Al-
maran i la seva activitat social, com ara el 
projecte “Plaers del Prat”, de foment dels 
productes agraris de proximitat.

Història del 
cooperativisme 
a la comarca

El Cercle Sud de l’Ateneu Coopera-

tiu del Baix Llobregat va organitzar la 
projecció d’una pel·lícula de produc-
ció pròpia sobre l’economia social i 
solidària a la comarca, De l’economia 
a l’econonostra, un film que fa un viat-
ge des dels inicis del cooperativisme al 
ressorgiment d’iniciatives d’economia 
social i solidària. 

Així mateix, el dia 29 es va celebrar una 
taula rodona per parlar de cooperativis-
me i persones migrades.

Cultura cooperativa

La darrera setmana de maig es va cele-
brar l’habitual jornada sobre coopera-
tivisme al Centre de Promoció Econò-
mica, enguany amb el nom “Cultura en 
quarantena i cultura cooperativa”, amb 
dues xerrades amb David Vidal Castell i 
Irene Jaume ❧

La cinquena edició s’ha mantingut de manera no-presencial per visualitzar 
la importància del cooperativisme i l’economia social en una crisi sanitària, 
social i econòmica com l’actual

Moment de 
la conversa 

sobre l’empresa 
Almaran i la 

seva activitat 
social.

Ètica de la construcció
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Habitatge i alimentació, dos dels 
eixos d’un Maig Cooperatiu en línia

L’Ajuntament cedeix tauletes tàctils 
a 221 alumnes de primària i ESO

L’Ajuntament del Prat ha cedit tempo-
ralment l’ús de tauletes tàctils a 221 
alumnes de la ciutat, tant de primària 
com de secundària. Aquests 221 equips, 
dels quals 128 porten incorporada una 
targeta de connexió a la xarxa perquè 
les famílies no en disposen, comple-
menten els ordinadors portàtils que 
estaven a les escoles i que la Generali-
tat ha facilitat a 376 alumnes més de la 
ciutat que no tenen mitjans per seguir 
el curs des de casa.

A l’hora de cedir l’ús temporal 
d’aquests equips, la Generalitat ha prio-
ritzat l’alumnat que està acabant els 
cursos finals d’etapa: 6è de primària i 4t 
d’ESO. L’Ajuntament, però, ha considerat 
l’ampliació a més alumnes que també 
necessiten el mateix suport. Les comis-
sions socials de cada centre educatiu, 
amb la participació de les direccions, els 
equips d’assessorament i orientació psi-
copedagògica, educadores socials i tèc-
niques d’educació, han identificat 221 
alumnes més en situació de vulnerabi-
litat, als quals l’Ajuntament també ha 
cedit en ús temporal el mateix nombre 
d’equips informàtics. Al Prat, per tant, un 
total de 597 infants i adolescents han 
rebut al seu domicili una tauleta tàctil o 
ordinador portàtil per poder seguir des 
de casa el final del curs. 

De cara al curs vinent, en funció 
de com es desenvolupin les classes, 
l’Ajuntament valorarà si cal tornar a ce-
dir o no aquests equips informàtics. 

Equitat i igualtat 
d’oportunitats

El confinament i el tancament de cen-
tres escolars ha provocat l’augment 
de les situacions de desigualtat entre 
alumnes, ja que no totes les famílies 
disposen a casa de mitjans (equips i 

Complementa així el programa de la Generalitat que facilita 
equips informàtics i connexió a Internet a l’alumnat que no 
disposa de mitjans per seguir el curs des de casa

connexió a Internet) perquè els seus 
fills i filles puguin mantenir un contacte 
adient amb els seus centres educatius. 
La cessió temporal d’ús de les tauletes 

tàctils ha estat, per tant, una actua-
ció en defensa de l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats de tots i totes les alum-
nes de la ciutat ❧

FOTO: INDIGO
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El servei de préstec de la Biblioteca 
es reprèn amb cita prèvia 

El servei de préstec de llibres, revistes, 
DVD i CD de la Biblioteca Antonio Martín 
del Cèntric ha entrat en funcionament 
aquest mes de juny. Dona servei els di-
lluns, dimecres i divendres de 16 a 20.30 
h, i els dimarts i dijous de 9 a 13.30 h. Per 
poder fer la reserva dels materials cal 
demanar cita prèvia contactant amb la 
Biblioteca per telèfon (939 305 152), cor-
reu electrònic (b.prat.am@diba.cat) o a 
través del formulari general de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació de Barce-
lona, disponible a la web de la Biblioteca 
(elprat.cat/bibliotecaantoniomartin).

Només una entrada

L’accés a la biblioteca només es pot fer 

per l’entrada del Cèntric Espai Cultu-
ral situada al c. de Jaume Casanovas. El 
personal de la Biblioteca s’encarrega de 
rebre les persones usuàries i facilitar-los 
els materials reservats. L’accés a la resta 
del Cèntric està tancat. En el moment de 
recollir els llibres o materials reservats 
cal presentar el carnet de la Biblioteca, 
utilitzar mascareta, respectar la distància 
de seguretat i seguir en tot moment les 
indicacions del personal.

Retorn de materials

La devolució de llibres i altres documents 
només es pot fer a través de la bústia de 
retorn exterior, situada a la pl. Mestre 
Estalella. Tots els documents retornats 

guardaran una quarantena de catorze 
dies, per tal que la següent usuària els 
pugui fer servir de manera segura.

No es pot accedir a la col·lecció general 
de documents ni utilitzar la biblioteca 
per fer-hi consultes ni estudiar-hi.  Tam-
poc es poden fer servir els ordinadors 
públics ni s’ofereix el préstec interbiblio-
tecari. Finalment, tampoc no s’accepten 
donatius de llibres.

El servei de préstec eBiblio continua 
actiu, oferint llibres, revistes i pel·lícules 
en format electrònic. També trobareu re-
comanacions de lectura al Facebook de 
la Biblioteca ❧

Vídeo a elprat.tv

Dona servei els dilluns, dimecres i divendres de 16 a 
20.30 h i els dimarts i dijous de 9 a 13.30 h
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“Aquest virus ha estat un 
cop molt dur per a nosal-
tres, que vivim de sortir 
al carrer i barrejar-nos 
amb la gent. Fem ser-
vir les xarxes socials per 
fer-nos veure i continuar 
vius, però ens agradaria 
sortir a portar gegants, 
cremar amb els diables, 
fer castells, ballar... Veiem 
com s’ha suspès el Prati-
folk d’aquest any, la fes-
ta gran de la cultura popular del Prat, 
que hem fet via YouTube, i que s’estan 
anul·lant festes fins al juliol, de mo-
ment. Esperem que a l’agost puguem 

José Luis Auñón, 
president d’El Nus, 
Federació d’Entitats 
de Cultura Popular i 
Tradicional Catalana 
del Prat

“La cultura popular i tradicional ho 
està passant molt malament”

Els centres culturals segueixen 
actius i reprenen alguns serveis 

El servei de Cultura i els equips dels di-
ferents centres culturals de la ciutat se-
gueixen actius, per bé que no obriran 
al públic fins que finalitzi la desescala-
da per la COVID-19.  Les xarxes socials 
i webs s’han convertit en el canal per 
relacionar-se amb usuaris i usuàries, en-
titats, etc. i oferir recursos, propostes i 
informacions diverses. 

Seguint les fases de desescalada per la 
COVID-19, durant el juny es van activant 
alguns dels serveis que ofereixen, com 
el préstec de la Biblioteca o les consul-
tes presencials —amb cita prèvia— per 
a investigadors i historiadors a l’Arxiu 
Municipal. L’Escola d’Arts en Viu farà 

la preinscripció telemàticament i amb 
atenció telefònica.

El Teatre L’Artesà ens convida a gaudir 
de les Arts en Viu amb Camins Vius a 
casa: tot un seguit de propostes adreça-
des a totes les edats, amb una especial 
mirada per a la franja de 2 a 18 anys, que 
es podran treballar en família, en grup 
o de manera individual i que s’aniran 
publicant setmanalment, amb les pau-
tes que el creador o creadora de cada 
material dona. Més informació a teatre-

lartesa.cat.
La Palmira també prepara activitats 

virtuals molt atractives. Entreu a elprat.

cat/ccpalmiradomenech ❧

sortir a fer coses, però no ho sabem. 
Això està sent molt dur. Una cosa està 
clara: quan puguem, sortirem amb més 
ganes que mai!” ❧

Telèfons i correus 
electrònics per contactar 
amb els centres culturals

[ Servei de Cultura: 
tel. 933 790 050, ext. 5056  
cultura@elprat.cat 

[ CC Sant Jordi - Ribera Baixa:   
tel. 933 741 580 
ccriberabaixa@elprat.cat   

[ CC Jardins de la Pau: 
tel. 934 782 141 
ccjardinspau@elprat.cat

[ CC Palmira Domènech:   
tel. 934 794 535  
ccpalmiradomenech@elprat.cat

[ Cèntric Espai Cultural:  
tel. 934 792 968  
centric@elprat.cat 

[ Biblioteca Antonio Martín: 
tel. 933 705 152  
b.prat.am@diba.cat

[ Arxiu Municipal: 
tel. 934 782 858  
patrimonicultural@elprat.cat

[ Teatre L’Artesà: 
tel. 934 794 506  
teatrelartesa@elprat.cat 

[ La Capsa: 
tel.  934 785 108 
info@lacapsa.org 

[ L’Escola d’Arts en Viu: 
tel. 934 794 505  
lescoladartsenviu@elprat.cat  

[ /UNZIP: 
unzip@elprat.cat 

(Horari d’atenció: dies 
laborables de 9 a 13.30 h)
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La històrica ferreteria Fermon, situada al c. d’Apel·les Mestres 
de la nostra ciutat, s’ha destacat per la seva constant i desin-
teressada col·laboració amb l’Ajuntament a l’hora d’aportar 
material de protecció contra l’epidèmia. Carles Monés, el 
propietari (a la foto, amb camisa rosa), explica que “des del 
primer moment vaig veure que això seria molt greu i, malau-
radament, vaig tenir raó. A través del Facebook vaig contac-
tar amb l’alcalde per oferir-li la nostra total col·laboració i de 
seguida em va posar en contacte amb Protecció Civil muni-
cipal”. Des del primer moment, Fermon ha estat passant-los 
gratuïtament molt material que posteriorment s’ha distribuït 
a centres sanitaris, residencials i entre treballadors i treba-
lladores essencials de primera línia. “Durant dues setmanes 
vam estar fabricant pantalles facials, fins i tot a casa i amb la 
família implicada, com el meu nebot Marc (foto). Cada dia en 
portàvem 50 a l’Ajuntament”, explica Monés, qui afegeix que 
“la part metàl·lica de les pantalles ens la va aportar, de mane-
ra gratuïta, en Josep Maria Lladós, de la caldereria industrial 
Lladós-Llera, del c. Penedès”. Monés assegura que “mai m’he 
considerat una persona especialment solidària, en compa-
ració amb altres que ho són molt durant tot l’any, però en 
aquesta ocasió calia estar al darrere de l’Ajuntament, ajudant 
i empenyent”. ❧

Carles Monés, Ferreteria Fermon

“Des del primer moment 
ens vam posar a disposició 
de l’Ajuntament perquè 
vam veure que això seria 
molt greu”

“A El Lloro oferim tots 
els serveis i assessories 
com abans de l’epidèmia, 
bàsicament a través 
de telèfon i WhatsApp: 
l’acadèmica i professio-
nal, el SISA (sexualitat i 
afectivitat), orientació 
personal (per a angoixes, 
neguits, ansietat, convi-
vència en família, distan-
ciament dels amics i ami-
gues...), etcètera. Si sou 
joves i sentiu que neces-
siteu ajuda, demaneu-ne! Podeu enviar un correu electrònic a 
lloro@joves.prat.cat o bé trucar-me al 934 785 077 o enviar-
me un WhatsApp al 638 924 976 i us atendré encantat”❧

Xavi  Suárez, informador del Lloro, Serveis 
de Joventut

“Joves, si necessiteu ajuda, 
demaneu-ne!”

“Tant nosaltres com l’altre 
cau, el Conxita Busquets, i 
l’Esplai Sant Pere i Sant Pau, 
hem mirat d’adaptar-nos i 
mantenir el contacte amb 
els infants via xarxes socials 
i videotrucades, amb reptes, 
jocs, receptes... A més, cada 
dissabte a la tarda hem con-
tinuat fent cau, però clar, ca-
dascú des de casa seva. Als 
infants els fa il·lusió perquè 
és com un punt de normalitat 
enmig d’aquesta situació excepcional que estem vivint. Pel 
que fa als campaments, el de la Setmana Santa ja no el vam 
poder fer, i el d’estiu no sabem si podrem. Seria molt positiu 
per als infants, perquè porten mesos sense escola, sense estar 
amb altres infants... Confiem que el podrem fer, si no al juliol, 
a l’agost o al setembre... i si no, alguna cosa farem, segur”. ❧

Esther Artigas, cap de l’Agrupament 
Escolta Anton Vilà

“Confiem a poder fer els 
campaments d’estiu, seria 
fantàstic. I si no, alguna 
cosa farem, segur”
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CONFINATS PERÒ NO AÏLLATS: INICIATIVES VEÏNALS

L’hora de la restauració local 
A partir del 4 de maig, en Fase 0, els 
restaurants del Prat van poder servir 
àpats a domicili o per emportar-se. A 
partir del 25 de maig, en fase 1, els que 
tenen terrasses les van poder obrir, se-
guint determinades condicions. En la 

Fase 2, a més, ja es permet obrir al públic 
l’interior dels locals, amb estrictes me-
sures de prevenció, però. Ara és el mo-
ment de mantenir viva la nostra ciutat, 
perquè si consumim aquí contribuirem 
a reactivar l’economia del Prat, fet que 

beneficia cada pratenc i pratenca. El sec-
tor de la restauració és dels més impor-
tants de la ciutat, molt dinàmic, amb una 
oferta àmplia i variada, que aposta pel 
producte local i la qualitat. Tot seguit us 
en mostrem tres testimonis ❧

“Este golpe está siendo muy duro. He 
tenido que hacer un ERTE para mis diez 
empleados, que la mayoría aún no ha co-
brado... Cada día me he dedicado a hacer 
menús para gente necesitada, unos 60 
al día, que reparto a través de Cruz Roja, 
Cáritas, CPS Francesc Palau... Desde el 
principio me han ayudado muchísimo el 
Makro y la asociación Gats, y últimamen-
te los Servicios Sociales del Ayuntamien-
to me empezaron a ayudar con algunos 
gastos de materias primas y suministos”.

(En la foto, Virgilio Contero, primero 
por la derecha, con su equipo).

Virgilio Contero, 
Restaurante Rustic&Co

“Cada día hemos 
hecho unos 
60 menús 
para gente 
necesitada”

“Amb els menjars per emportar-se, per 
arribar a més gent, ens hem posat a 
Instagram i Facebook, i realment estic 
sorprès perquè ha funcionat molt bé, 
estem treballant bastant. Malgrat ser 
un establiment històric, tenim un horari 
peculiar —només esmorzars i dinars i 
tanquem els caps de setmana— i estar 
presents per primera vegada a les xar-
xes socials ha permès que ens conegui 
gent d’altres zones del Prat més enllà 
del nucli antic”. 

(A la foto, Josep Costa amb la mare i 
la dona, que treballen amb ell).

Josep Costa, 
Cafè de la Rambla

“Hem entrat 
a les xarxes 
socials i estic 
sorprès de tan bé 
que funcionen”

“Hemos aprovechado el cierre para pin-
tar y retocar la estética del local, también 
para formarnos y tramitar la entrada en 
la certificación Biosphere de restaura-
ción sostenible. También he aprovecha-
do para colgar recetas con productos 
de proximidad en las redes sociales, que 
se pueden consultar en centricgastro-

bar.com. El cierre ha sido muy duro, con 
un ERTE a 20 personas, que aún no han 
cobrado, por lo que hemos adelantado 
sueldos a las más necesitadas”. 

(En la foto, Susana Aragón -sentada 
en el centro- con su equipo).

Susana Aragón, 
Cèntric Gastrobar

“Hemos 
aprovechado 
para mejorar el 
local y nuestra 
formación”
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“A causa de l’epidèmia hem suspès 
les visites, les activitats educatives 
i el voluntariat, però continuem les 
tasques de cura i alimentació dels 
animals. Ara al CRAM tenim les 4 
tortugues residents, 2 tortugues 
en recuperació i 22 tortugues 
petites, nascudes els darrers estius 
a Castelldefels i Premià, i que aviat 
seran alliberades. Fa poc vam 
alliberar-ne tres: Lia, Gemma i 
Marta, que havien estat pescades 
accidentalment per xarxes 
d’arrossegament. El nostre centre 
ha col·laborat contra l’epidèmia 
cedint un aparell de raigs X a 
l’Hospital Josep Trueta de Girona. 
A la gent que ens vol seguir els 
animem a assistir a les nostres 
xerrades en línia, que trobaran a 
cram.org”. 

GUILLEM FIGUERAS
Tècnic de voluntariat de la Fundació CRAM

“Mantenim 
les tasques 
de cura dels 
animals, però 
sense visites ni 
voluntaris”

Dofins a la costa 
pratenca i més 
animals al delta
Es van apropar a només 50 metres 
de la platja de Ca l’Arana

Un grup d’uns cinc o sis exemplars de 
dofí mular va ser observat el 22 de maig 
a uns 50 metres de la platja de Ca l’Arana, 
un espai natural del delta del Llobregat 
a tocar de la desembocadura del riu. 
L’observació es va produir, justament, el 
Dia Mundial de la Biodiversitat. 

Aquests mamífers marins van ser de-
tectats per tècnics del Consorci dels Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat que 
estaven fent censos d’animals i que van 
fer la fotografia que acompanya aquesta 
informació. No era el primer cop que es 
veuen dofins mulars davant de la costa 

pratenca, però no s’acostumen a apro-
par tant a la platja.

Més ocells i animals on 
abans no n’hi havia 

Les setmanes de confinament per 
l’epidèmia de coronavirus han propiciat 
un augment de la presència d’animals al 
delta del Llobregat, una reserva de biodi-
versitat al cor de l’àrea metropolitana. El 
Consorci hi ha detectat un augment dels 
exemplars d’ocells i ha pogut rastrejar-hi 
la presència d’altres animals en zones a 
les quals abans no arribaven ❧

FOTO: FERRAN LÓPEZ (CONSORCI DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA)
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El primer equip de l’Associació Esportiva Prat ha 
aconseguit la permanència a Segona Divisió B. Després 
de la cancel·lació de la temporada a falta de 10 jornades 
del final per la crisi del coronavirus, la Federació 
Espanyola de Futbol va resoldre la temporada sense 
descensos. En el moment de la cancel·lació, els pratencs 
ocupaven posició de promoció per a la permanència.  

L’AE PRAT MANTÉ LA CATEGORIA

Aquest final de temporada ha estat molt positiu per al bàsquet 
sènior potablava, amb quatre ascensos de categoria, tres d’ells 
en categories femenines. El sènior femení del Club Bàsquet 
Prat ascendeix a Primera Catalana després d’acabar invicte 
la lliga a Segona, amb 20 victòries en 20 partits. També ha 
pujat de categoria el sènior femení de l’Associació Esportiva 
Bàsquet Pratenc, que torna a Segona Catalana. I també 
aconsegueixen ascensos de categories territorials a Tercera 
Catalana el sènior 2 masculí i el sènior B femení del CB Prat.

ASCENSOS AL BÀSQUET FEMENÍ 

La temporada a la lliga LEB Plata també s’ha cancel·lat per la 
COVID-19. El primer equip del Club Bàsquet Prat, que estava a punt 
de jugar les eliminatòries d’ascens per tornar a LEB Or, es queda 
sense l’ascens per culpa del bàsquet average i acaba la lliga en la 
quarta posició. La temporada vinent tornarà a jugar a LEB Plata.

EL CB PRAT NO POT JUGAR PER A L’ASCENS

Un cop resoltes les competicions territorials per part 
de la Federació Catalana de Futbol, el Club Barcelonista 
Terlenka ja pot celebrar l’esperat ascens a Segona Catalana. 
Els potablava van acabar líders al grup 8è de Tercera, 
amb una temporada gairebé perfecta, amb rècord de 
victòries seguides, 21. A Segona Catalana, el Terlenka 
es trobarà amb el primer equip de l’Atlètic Prat Delta, 
que s’ha quedat a les portes d’ascendir a Primera. 

EL TERLENKA ASCENDEIX A SEGONA CATALANA
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Les activitats d’estiu infantils 
i juvenils s’adapten al 
context sanitari

Les activitats per a infants i joves que 
cada estiu organitzen l’Ajuntament i en-
titats de la ciutat també es faran enguany, 
per bé que adaptades a les circumstàn-
cies actuals d’alerta sociosanitària. 

Aquestes activitats són una eina educa-
tiva de primer ordre i una gran oportu-
nitat per gaudir d’un lleure de qualitat i 
amb transmissió de valors, així com per 
facilitar la conciliació de les obligacions 
familiars. Això és especialment important 
per als infants i adolescents d’entorns so-
cioeconòmics més desfavorits.

Enguany, les activitats tindran una tri-
ple funció: ajudar a assumir i processar 
emocionalment les implicacions de la 
crisi, recuperar la convivència presencial 
amb altres infants i fer aprenentatges es-
pecífics d’autoprotecció i nous hàbits. 

L’estiu passat, les activitats van aco-
llir 3.000 participants repartits en més  
d’11.000 inscripcions.

A partir del 29 de juny

Les activitats d’estiu 2020 començaran el 
29 de juny sempre que al Prat ens trobem, 
almenys, a la Fase 3 de la desescalada.

L’Ajuntament s’encarregarà de la desin-
fecció diària de tots els espais i dotarà a 
totes les entitats i equips de monitoratge 
del material de prevenció que indica la 
Generalitat: mascaretes, guants, gel, sabó 
i termòmetres.

Mesures de protecció

Se seguiran les indicacions sobre mesu-
res de protecció de la Direcció General 
de Joventut:

[ Mantenir la distància de 2 m entre 
persones.

Inscripcions 
a partir del 9 
de juny a:
· Internet: online.elprat.cat
(suport telefònic: 934 794 501, 
de 9 a 13.30 h, i al juny de 
dilluns a dijous de 16.30 a 
19 h)

· Entitats organitzadores 
(vegeu la pàgina següent)

Enguany caldrà seguir diferents mesures de protecció per fer unes 
activitats que, més que mai, seran molt valuoses per ajudar a superar 
les implicacions de la crisi social i econòmica que vivim

[ Ús de la mascareta.

[ Creació de grups de convivència 
tancats d’un màxim de 10 persones, 
amb un monitor de referència,  que no 
interactuaran amb altres grups.

[ Es faran circuits segurs d’entrada i 
sortida de les activitats.

L’Ajuntament oferirà una formació es-
pecífica per als professionals sobre me-
sures higièniques i altres recursos online 
perquè puguin gestionar la situació de la 
millor manera possible ❧
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ESPORTIU  Pratenc Associació d’Atletisme  coordinacio@pratencaa.org  
ESPORTIU  Casal fitness jove i cursets de natació esports@elprat.cat   933 700 050 ext.5431 dll a dv de 9 a 13.30 h
ESPORTIU  Club Barcelonista Terlenka  cbterlenka@gmail.com  663 22 07 07 
ESPORTIU  Club Bàsquet Prat   casalestiucbprat@gmail.com  650 06 49 49  dll a dv 17.30 a 20h
ESPORTIU  Club Patín Cobra   campusestiucobra@hotmail.com 661 55 16 56 
ESPORTIU  AE Rítmica Prat Cor Blau  ritmicaprat@gmail.com   616 26 43 10 
ESPORTIU  Club Escola Rítmica Prat  cerprat@gmail.com 6  66 19 55 16  dm a dj de 18 a 19 h
ESPORTIU  AE Bàsquet Pratenc   casalpratencmendez@gmail.com  
ESPORTIU  Club Volei Prat   cvprat@gmail.com   693 59 74 94  dll a dj de 17 a 19 h
ESPORTIU  CE Rítmica Pratenc   cer_pratenc@hotmail.com  635 97 49 96  dll a dv de 16.30 a 18.30 h
ESPORTIU  Club Natació Prat   casal@cnprat.cat  
ESPORTIU  Federació Catalana de Vela  info@velaelprat.com   697 11 57 49  dm a dss de 10 a 14 h
ESPORTIU  Pàdel Barcelona El Prat  info@padelbarcelonaprat.com  93 170 21 40 
EDUCACIÓ  AMPA Ramon Llull   casalamparamonllullgalileo@gmail.com 618 25 22 79 
EDUCACIÓ  Summer School   educacio@elprat.cat   933 700 050 ext.5335 dll a dv 9 a 13.30 h
CULTURAL  Escola d’Arts del Prat   info@amicsartprat.org  93 370 85 01  dll a dv de 17 a 20 h
CULTURAL  Associació Lúdica Els Bitxos  annagarciaelsbitxos@gmail.com 636 26 15 10  dll a dv de 9 a 14 h
CULTURAL  Escola d’Arts en Viu   lescoladartsenviu@elprat.cat    93 479 45 05  dll a dv de 9 a 13.30 h
CULTURAL  La Beat Urban   labeaturbancenter@hotmail.com     93 379 32 23  dll a dv de 17 a 21 h
EDUCACIÓ EN EL LLEURE Associació de lleure Imaginàrium imagin@pinguprat.cat  620 8718 39  dll a dv 18 a 22 h
EDUCACIÓ EN EL LLEURE Centre d’Esplai El Globus  info@elglobus.cat    93 370 90 04 / 661 068 580 durant el casal
EDUCACIÓ EN EL LLEURE Disprat Lleure   disprat.lleure@gmail.com  646 00 67 53  dll a dx de 16.30 a 17.30 h
EDUCACIÓ EN EL LLEURE Grup Infantil Sant Cosme  giscosme@fundesplai.org   93 370 19 17 / 627 362 031 dll a dv de 16 a 19.30 h

ÀMBIT   ENTITAT    CORREU ELECTRÒNIC  TELÈFON   DIES I HORARI D’ATENCIÓ

Dades de les entitats que organitzen les Activitats d’Estiu 2020

ESPORT



Gràcies, infants!
Què us preocupa més,  nens i nenes del Prat? Fa uns dies, el Consell dels Infants va traslladar a l’alcalde Lluís Mijoler, en una trobada virtual, les preguntes que alguns de vosaltres vàreu plantejar. 

LA CanTATA, DEs DE CAsA

Vàreu fer-li preguntes de tot tipus: Quan obriran les botigues i els centres comercials? Es faran els casals d’estiu, en quines condicions? Per què el Prat ha estat una de les poblacions més afectades a Catalunya? Quantes víctimes hi ha hagut al Prat? Com ha afectat als nens i nenes? Quan podrem anar a veure i abraçar els familiars, amics i amigues? Està d’acord amb les mesures de 

seguretat que està dictant el govern? S’havien de fer els camins escolars, aquest projecte es farà més endavant? Hem 

sentit que es farà una gran festa pels nens i nenes, quan tot això s’acabi? Què opina sobre la gent que se salta el confinament? Quina opinió té de la reacció de la gent del Prat sobre el confinament? Quan podrem anar a la piscina i a la platja i en quines condicions? Com serà aquest any la Festa Major? Quan es tornaran a obrir els parcs infantils? Quan es podran utilitzar les instal·lacions esportives i fer entrenaments? Què es farà per millorar la connectivitat a Internet al Prat? Els alumnes de 6è, ens quedarem sense festa de final de curs i colònies? Què pensen fer amb la gent que viu al carrer?Al Youtube de l’Ajuntament del Prat trobareu un vídeo amb la sessió, amb totes les preguntes i totes les respostes.

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

Enguany, la Cantata ha hagut de tenir un 
format molt especial. Els noies i noies de 6è no 
han pogut aplegar-se físicament però ho han 
fet a distància des de casa, acompanyats per les 
seves famílies i veïns i veïnes que han cantat 
Ràdio Cantata i la Sardana del Prat, emeses des 
d’El Prat Ràdio (91.6 FM).
 

Oriol Casas, de l’Escola Sant Jaume, celebrant la 19a Cantata 

des del balcó.
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LA CanTATA, DEs DE CAsA

Heu feu mai un escape room? Possiblement sí...doncs ara us 
proposem fer-ne un des de casa i en família i gratis! a través 
del nou web que han creat tres germans del Prat que són 
mestres, el Pablo, el Tomàs i l’Ignasi Bertran Ródenas.

Ens conviden a través del seu web www.oluneed.cat/inici 
a ajudar-los a detenir a Coronatus i salvar la inauguració 
dels Jocs Olímpics de Tòkio!

PROPOsTEs PEDAGÒGiQUes LÚDIQUEs

escAPE ROOM EN fAMÍLIA

Nens i nenes del Prat, quina sort que té la ciutat de tenir-vos! L’Ajuntament del Prat vol agrair el vostre esforç durant aquests dies estranys i difícils. Per aquest motiu ha muntat un espai digital només per a vosaltres. Perquè hi trobeu recursos i activitats per fer durant el confinament i per resoldre els dubtes o neguits que tingueu. Entreu-hi:
www.elprat.cat/al-prat-ens-cuidem/veinat-confinat-pero-no-aillat/gracies-infants

ALGUNEs ACTiViTATs PeR A iNfANTs
ANGLÈs. El programa municipal IntersECCions us convida a fer activitats motivadores 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



Goluts estem d’abraçar-vos, goluts estem de compartir! Quina 
enyorança tenim! Però que bé que ens anem retrobant d’altres 
maneres. Totes les auxiliars de conversa us tenen ben presents 
i us proposen escoltar una bonica història  que ens explica la 
Vicky: The very hungry caterpillar! al següent vídeo del canal 

youtube https://youtu.be/s3iKxMvY0yk

També us proposem  fabricar la vostra “Caterpillar” particular per seguir el conte amb la vostra Erugueta 
a casa! Podeu publicar les fotos a les xarxes etiquetant-les amb #interseccions o enviar-nos-les per correu a 
interseccions@elprat.cat 

All you need to do is follow these steps:
1. First of all, cut 7 double circles. Keep in mind that they have to be joined by pairs, since you will need to fold 
them in half. 
2. Cut out the head of the caterpillar.
3. In order to be able to form the skeleton of the little animal, you will need a narrow rectangle of cardboard to 
attach the head and the 7 pairs of circles over it, as you can see in the image below. 
4. In the outer part of the circles, as if it was the “cover”, write the numbers in order, from 1 to 7. 
5. Then, draw or paint the 7 images with fruits and cut them. You must paste the food in the corresponding 
circle, as indicated in the story. Keep in mind that Monday is number 1, Tuesday is 2, and so on. 
Surely you have a great Caterpillar!

Només cal que segueixis “Five steps”:

1. Retalla 14 cercles

2. Retalla el cap de la “Caterpillar”

3. Construïm l’esquelet de la “Caterpillar”. Necessitaràs un rectangle estret i llarg de cartolina per enganxar a sobre d’ell el cap i els 7 cercles dobles.

4. A la part exterior dels cercles, com si es tractés de la “tapa”, escriu els “numbers”, en ordre, de l’1 al 7.

5. A continuació, dibuixa o pinta les 7 imatges amb les fruites i retalla-les. Cal que enganxis el menjar dins del cercle corresponent, segons el que indica 

la història. Tingues en compte que el “Monday” és el número 1, “Tuesday” el 2, i així successivament.

THe VERY HUNGrY CATErPILLAR! 
LLeGIM, cREIXEM, cREEM i ENs TRANsFORMEM GAUDINT De L’anGLÈs

1

2

1

2 3 4 5

6 7 8 9

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



Qüestionari online sobre el món agrícola per 

a alumnat de cicle superior bit.ly/2WE47X3 

en el marc del programa “Apropa’t al camp” bit.
ly/3cnqMMk al qual esteu tots i totes convidats 

a participar quan puguem reprendre la nostra 
activitat normal.

Conèixer una mica el món de les orquídies: Una fitxa didàctica bàsica per a l’alumnat:

bit.ly/3bP8iE0 i les respostes de suport al professorat: bit.ly/3bDpQCM

I tota una pila de més propostes recollides en un document per aprofundir en el coneixement 

d’aquest grup de flors tant interessant: bit.ly/3d5wCml. Fins i tot uns materials per fer-ne de 
papiroflèxia.

Al Prat tenim una llarga tradició d’educació ambiental; portem més de 30 anys apropant l’alumnat al delta 
perquè la millor forma d’estimar la natura és coneixent-la. Aquesta educació ambiental no s’atura durant 
la desescalada del confinament i per això l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha posat en marxa el 
butlletí “El cabusset”, que podeu seguir a través de l’apartat Urbà / Educació Ambiental d’elprat.cat
 
El butlletí s’anomena cabusset perquè és un ocell molt comú als nostres espais naturals. Té la capacitat de 
poder restar parcialment submergit a voluntat si se sent alertat, com el que ens estem veiem obligats a fer 
nosaltres des de ja fa unes setmanes...

eDUCACIÓ AMBiENTAL TOT FENT EL cABUsset

1

2

Escape Room virtual sobre la biodiversitat dels Espais Naturals del Delta. És un joc d’enginy digital 
per salvar una investigadora atrapada al Delta, superant diferents reptes al voltant dels ocells, 
plantes i rastres d’alguns dels organismes que l’habiten.
Aquest joc està pensat per a alumnes de cicle superior i d’educació secundària que han estat als 
espais Naturals del Delta.

Escape Room en format PDF: bit.ly/3emavYU
Solucionari: bit.ly/2ZVLgJl

3



Gràcies, nens i nenes, per tots els missatges d’ànim que esteu penjant als balcons i finestres de 
casa. Us animem a omplir de color aquest dibuix, que és un homenatge a tots i totes vosaltres. I, 
si us animeu, podeu compartir a les xarxes socials fotografies vostres fent activitats als balcons 
(aplaudiments, festes d’aniversari, jocs...) etiquetant-les amb #AlPratEnsCuidem

ACOLOREIX ELs BALcONs DeL PRAT!


