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Aquest estiu, més que mai,
gaudim del Prat
La crisi del coronavirus revela la importància del nostre entorn natural
i agrícola i d’un model de ciutat equilibrada i amb serveis propers
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[ Emergències
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[ Ajuntament - OIAC (Oficina
d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació
934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
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er fi ha arribat l’estiu, un estiu extraordinari, tristament extraordinari. Ha arribat després d’una primavera
robada, robada per una pandèmia global que encara no s’ha acabat i que ha costat la vida a desenes de
pratencs i pratenques que han marxat sense el comiat que mereixien. Per això, el proper 19 de juliol la ciutat
del Prat organitzarà un acte per recordar els veïns i veïnes víctimes de la COVID-19, un acte que vol ser també
un gest d’escalf i acompanyament a les seves famílies i les seves amistats.

Aquest estiu, (re)descobrim
coses que ens envolten,
que semblaven inamovibles
però que de cop, durant el
confinament, hem trobat

Hem descobert amb tota cruesa la fragilitat de la vida, i per això durant aquest estiu, més que mai, cal que
la valorem. Aquest estiu, (re)descobrim coses que ens envolten, que semblaven inamovibles però que de cop,
durant el confinament, hem trobat molt a faltar; per exemple, trobar-nos amb les amistats, gaudir de l’espai
públic i del territori equilibrat que ha sabut conquerir la ciutat del Prat i que genera tanta qualitat de vida.
Ara més que mai, us convido a gaudir dels nostres espais naturals, de les nostres platges..., però fem-ho amb
prudència i responsabilitat, perquè la pandèmia encara no s’ha acabat i combatre-la segueix requerint el
compromís de tothom.
I ara més que mai, treballem també perquè tothom a la nostra ciutat pugui gaudir de l’estiu, començant pels
nostres infants i el nostre jovent, que han patit d’una forma especial el confinament. Tant l’Ajuntament del
Prat com nombroses entitats de lleure i esportives hem fet un gran esforç per organitzar com cada any, malgrat
tot i complint totes les normes sanitàries, activitats d’estiu. Vull agrair a totes aquestes entitats la feinada que
estan fent per als més menuts de la ciutat. Esforços com el seu converteixen el Prat en la ciutat cohesionada
que assenyalem amb orgull com el nostre lloc al món. Volem seguir sent aquesta ciutat cohesionada, i per
això, hem de fer front a la crisi social i econòmica que està seguint la sanitària. Tenim per davant una tasca
de reconstrucció ingent. Per afrontar-la, hem proposat una estratègia que requerirà el concurs de nombrosos
agents de la ciutat i estem generant els espais de diàleg i concertació necessaris. L’Ajuntament, no ho dubteu,
estarà un cop més al capdavant d’aquest esforç.

molt a faltar.

Ara més que mai, que tingueu un
bon estiu

Lluís Mijoler
L’alcalde

@Mijoler
mijoler
mijoler

P

Este verano,
(re)descubramos cosas
que nos rodean, que
parecían inamovibles pero
que de golpe, durante el
confinamiento, hemos
echado mucho de menos.

or fin ha llegado el verano, un verano extraordinario, tristemente extraordinario. Ha llegado tras una primavera
robada, robada por una pandemia global que aún no ha terminado y que ha costado la vida a decenas de
pratenses que se han marchado sin la despedida que merecían. Por ello, el próximo 19 de julio la ciudad de El
Prat organizará un acto para recordar a los vecinos y vecinas víctimas de la COVID-19, un acto que quiere ser
también un gesto de acompañamiento a sus familias y amistades.
Hemos descubierto con toda crudeza la fragilidad de la vida, y por ello durante este verano, más que nunca,
es necesario que la valoremos. Este verano, (re)descubramos cosas que nos rodean, que parecían inamovibles,
pero que de golpe, durante el confinamiento, hemos echado mucho de menos; por ejemplo, encontrarnos con
las amistades, disfrutar del espacio público y del territorio equilibrado que ha sabido conquistar la ciudad de
El Prat y que genera tanta calidad de vida. Ahora más que nunca, os invito a disfrutar de nuestros espacios
naturales, de nuestras playas..., pero hagámoslo con prudencia y responsabilidad, porque la pandemia aún no
ha terminado y combatirla sigue requiriendo el compromiso de todos y todas.
Y ahora más que nunca, trabajamos también para que podamos disfrutar del verano, empezando por nuestros
niños, niñas y jóvenes, que han sufrido de una forma especial el confinamiento. Tanto el Ayuntamiento como
numerosas entidades de ocio y deportivas hemos hecho un gran esfuerzo para organizar como cada año, a
pesar de todo y cumpliendo con todas las normas sanitarias, actividades de verano. Quiero agradecer a todas
estas entidades el trabajo que están haciendo para los más pequeños de la ciudad. Esfuerzos como el suyo
convierten El Prat en la ciudad cohesionada que señalamos con orgullo como nuestro lugar en el mundo.
Queremos seguir siendo esta ciudad cohesionada, y por eso tenemos que hacer frente a la crisis social y
económica que está siguiendo a la sanitaria. Tenemos por delante una tarea de reconstrucción ingente. Para
afrontarla, hemos propuesto una estrategia que requerirá el concurso de numerosos agentes de la ciudad y
estamos generando los espacios de diálogo y concertación necesarios. El Ayuntamiento, no lo dudéis, estará
una vez más al frente de este esfuerzo.
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El Prat és natura, platja, aliments de
proximitat, bons serveis i una ciutat
amable: gaudim-ne i cuidem-lo
La situació provocada per l’epidèmia
de la COVID-19, amb les diferents
fases de confinament i desescalada, ens ha fet valorar més que mai
l’entorn privilegiat de què gaudim
al Prat, un entorn que cal cuidar i
protegir. Aquest estiu, més que mai,

gaudim del Prat. Aquest és el lema
de la campanya per posar en valor
tots els atractius que ofereix el municipi i que, en el marc de la crisi social, econòmica i sanitària de la COVID-19, s’han fet més evidents que
mai: espais naturals, agricultura de

proximitat, platja de qualitat, bons
serveis públics i una ciutat amable i
equilibrada.
Aquest entorn privilegiat ens cuida
i, per tant, és important que nosaltres també el cuidem, actuant amb
civisme, responsabilitat i solidaritat.

La platja,
un privilegi
A l’estiu, tenir a prop de casa una platja
com la del Prat és tot un privilegi. Les
primeres analítiques de la qualitat de
l’aigua per al bany que fa quinzenalment l’Agència Catalana de l’Aigua estan donant resultats excel·lents.
Des del 13 de juny, les platges pratenques de Can Camins, el Remolar i la Roberta compten amb servei de salvament
i socorrisme tots els dies de la setmana
de 10 a 19 h, fins al 13 de setembre.
Neteja diferent,
segons la zona
La platja de Can Camins, la central i més
equipada del Prat, es neteja mitjançant
garbelladores mecàniques, que filtren
la sorra i s’enduen tots els objectes més
grans que una determinada mida. La
sorra queda així molt fina i homogènia.
En canvi, les platges de la Roberta (entre el CRAM i l’aparcament del final del
passeig) i del Remolar (fins al límit amb
Viladecans) es netegen manualment,
perquè fomen part de la Xarxa Natura
2000 i estan protegides com a Zones
d’Especial Protecció per a les Aus. La neteja manual elimina plàstics i deixalles,
però no pot endur-se totes les acumulacions de canyes aportades pel mar i que
poden causar molèsties als banyistes.
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Mesures de seguretat
sanitària
Com que ens trobem en un context de
crisi sanitària, a la platja cal mantenir
la distància mínima de 2 metres entre
grups de persones i, si no es pot, fem
servir mascareta. Cartelleria, megafonia
i agents informen i vetllen pel compliment de les mesures de seguretat sanitària establertes.
Reforç del transport
públic
És important evitar aglomeracions; per
això es controla l’aforament i s’ha reduït
el nombre de places d’aparcament per a
vehicles de motor. En ocasions és necessari limitar l’accés dels cotxes a la platja,
per la qual cosa es recomana anar-hi en
transport públic, a peu o amb bicicleta.
Des de principis de juny, els autobusos
PR3 i Platja Exprés (PE) connecten la ciutat amb la platja amb una freqüencia de
pas molt alta i reforçada.
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Aparcament gratuït i
vigilat de bicicletes
Una novetat d’enguany són els dos
aparcaments vigilats i gratuïts per a bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Funcionaran fins
al 30 d’agost, de 10 a 18 h, cada dia de
la setmana, i estan ubicats al costat de
les passeres 11 i 21 de la platja de Can
Camins.
Agents informen
i orienten
Un grup d’agents informen les persones
que van a la platja sobre les mesures de
seguretat sanitària que cal prendre-hi i
resolen dubtes.
Guinguetes
L’Ajuntament del Prat ha donat facilitats econòmiques i logístiques perquè
les quatre guinguetes de la platja hagin
pogut obrir enguany. Aquests establiments disposen del doble d’espai per
poder mantenir el nombre de taules
instal·lades i alhora preservar la distància de seguretat.
Nou abocament de sorra
A finals de juny es va fer l’operació anual
d’aportació de sorra a la zona situada

CARTELLERIA INFORMATIVA

L’Ajuntament ha desplegat
per tota la platja cartells
informatius amb les mesures
de seguretat sanitària,
reforçats amb l’emissió de
missatges per megafonia i
l’activitat d’un grup d’agents

entre el Centre Municipal de Vela i el
tram central de la platja. S’hi han abocat
80.000 metres cúbics d’arena de bona
qualitat procedent de Port Ginesta.
Aquesta operació periòdica, sufragada
pel Port de Barcelona, es fa per lluitar
contra la regressió costanera provocada
pels dics portuaris.
Retirada de pedres
A la zona de la platja de Can Camins
propera al Centre de Vela, l’Ajuntament
ha retirat les pedres acumulades arran
de la destrossa d’una escullera provocada pel temporal Glòria. Les pedres s’han
triturat i, un cop convertides en grava,
han servit per anivellar el terreny de
l’aparcament de vehicles
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“És important exposar-se al
sol de manera gradual i no
de cop”

“No us perdeu el cinema a
la platja!”

Sonia Martínez Carmona, metgessa i

Lliure

Juliana Spadano, directora del Cinema

directora del CAP Ramona Via
“Després d’estar confinats, el
principal perill pot haver estat exposar-se al sol de
cop, sense haver-ho fet
de manera gradual els
mesos previs. Cal ferho a poc a poc, cada
dia una mica, per donar
temps a la pell a acostumar-se a la radiació solar.
També és important beure
aigua i posar-nos crema hidratant. També cal evitar les hores de
màxima radiació i protegir-nos la pell amb roba, barrets d’ala
ampla i crema solar amb un nivell de protecció mínim de 30,
per evitar la penetració dels raigs ultraviolats. I cal no oblidar
protegir els ulls amb ulleres solars homologades per la UE”

❧

“Els tres primers divendres
d’agost celebrarem una
nova edició del Cinema Lliure a la platja
del Prat. Entreu
a
cinemalliure.
com per veure’n
tota la programació. És una mostra
gratuïta de cinema
independent que se
celebra a diverses platges i que ja ha esdevingut
un referent de l’escena cultural
de la costa catalana. Abans de cada pel·lícula es projectarà
un curtmetratge del festival Filmets. També hi assistiran professionals del sector (directors/es, actors i actrius…) perquè
interactuïn amb el públic. No hi falteu!”

❧
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Salvada la
carxofa, és
l’hora de melons
i síndries
La Cooperativa Agrícola del Prat, que
aplega prop d’una trentena de cooperativistes, ha posat al mercat més de 340
tones de Carxofa Prat aquesta temporada, iniciada a l’octubre i acabada al maig.
La Cooperativa ha agraït a la ciutadania

Síndries i melons al Mercat de Pagès.

pratenca la implicació en el consum de
Carxofa Prat arran de la crida realitzada
per l’entitat i les famílies pageses del
Prat, i reforçada per la campanya municipal “Mengem carxofa!”, davant la difícil
situació que es va generar com a conseqüència del tancament de la restauració
en plena temporada a causa del confinament per la COVID-19. Ara, superat el
temps de la carxofa i salvada econòmicament la temporada, els pagesos i pageses del Prat ens porten els boníssims
melons i síndries del Parc Agrari, a més
dels tomàquets, carbassons, mongeta
verda, pebrots...

❧
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Els espais naturals es poden
visitar, amb petits canvis en
horaris i aforaments
Una de les joies del territori del Prat són
els seus espais naturals, que tenim a tocar de casa. Ara l’horari és de 8 a 14 h (altres estius era de 9 a 15 h). Els dilluns els
itineraris es tanquen per permetre fer-hi
tasques de manteniment i gestió. Els
aforaments són limitats i, en cas que hi
hagi gent en espera, es fixarà un temps
màxim d’estada, tant als espais naturals
com als aguaits.

A l’entrada dels espais cal netejar-se
les mans amb gel hidroalcohòlic posat a
disposició del públic, i cal dur-hi mascareta. Els serveis i equipaments es desinfecten freqüentment.
Com cada estiu, les visites guiades i
altres activitats queden aturades fins a
la tardor, en què s’espera poder reprendre-les amb normalitat, sempre que el
coronavirus ho permeti

❧

“A l’estiu podem
observar
moltes espècies
nidificant”
“Pel que fa a les aus, l’estiu no és la
millor estació, ni la més diversa ni
més espectacular, però és el moment en què podem observar moltes espècies nidificant, com els camesllargues o els corriols. Els polls
d’ànecs i cabussets ja han sortit del
niu i segueixen els progenitors. I a
l’agost ja podrem observar els primers exemplars que tornen de les
seves zones de reproducció al nord
d’Europa. Per veure animals més
discrets és millor visitar-los a primera hora del matí. En flora, el lliri de
platja floreix justament ara”.

Activa’t: activitats esportives
gratuïtes a l’aire lliure
El departament municipal d’Esports ofereix, durant
el mes de juliol, el programa Activa’t a fi d’apropar la
pràctica esportiva a tota la ciutadania. Les activitats
es fan de dilluns a dijous en espais a l’aire lliure.
Al CEM Sagnier les activitats es fan a la part central de la
pista d’atletisme i comencen a les 19 h. Al CEM Estruch
l’indret és el camp de futbol, a partir de les 20.15 h.
Al CEM Sagnier els dilluns i els dimecres es fa zumba;
els dimarts, tonificació, i els dijous, pilates. Al CEM
Estruch els dilluns es fa pilates; els dimarts, tonificació,
i els dimecres i dijous, zumba (foto). Les sessions
tenen una durada de 45 minuts i no cal fer reserva
per participar-hi. Cal fer ús de mascareta fins arribar
a l’espai assignat i portar roba còmoda i aigua.

Tornen els Patis Oberts
Els patis escolars han tornat a obrir les portes perquè
infants, joves i famílies hi puguin jugar lliurement. Enguany,
gairebé tots els centres educatius són seu d’un casal
d’estiu; per això, els patis participants al projecte obren
només a la tarda, un cop finalitzen els casals. Únicament
el pati de l’Escola Josep Tarradellas obre tot el dia, de 10
a 22 h durant el juliol i l’agost i de 10 a 21 h al setembre.
Alguns dies s’hi faran activitats dinamitzades: 12 de juliol,
bombolles gegants a la Pepa Colomer; 16 de juliol, jocs
gegants a l’Escola del Parc; 26 de juliol, Mulla’t a l’Escola
a la Josep Tarradellas; 30 de juliol, circuit sobre rodes a la
Jacint Verdaguer; 30 d’agost, circuit d’aigua a la Galileo
Galilei i 3 de setembre, Fem Estels a la Charles Darwin.

EL PRAT
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Les escoles bressol municipals, tancades per l’epidèmia
de la COVID-19 des del 13 de març, van reobrir el dilluns
29 de juny com a casals d’estiu i mantindran aquesta
activitat fins al 29 de juliol. El nombre d’infants que
s’hi poden apuntar està limitat a grups de 10 per raons

de seguretat sanitària. Sempre que ha estat possible
s’ha mantingut el grup al qual pertanyia cada nen i
nena abans del 13 de març, així com la seva educadora
referent. Els infants s’hi poden apuntar per setmanes,
en horari de 9 a 16 h, i s’hi poden quedar a dinar o no.

“Enmig de la dificultat construïm
oportunitats”

“Nuestro pequeño necesitaba
volver todavía más que nosotros”

Mireia Palau Cristòbal, directora de l’Escola

Eliana Pires de Souza, mare de l’Enzo, alumne

Bressol Municipal La Granota

de La Granota

“Han canviat molts aspectes del dia a
dia de l’Escola, però, en el fons, tot
són canvis materials; l’essència
de l’Escola segueix sent la mateixa; això sí, amb uns vincles
renovats i molt més enfortits.
Tornar a reobrir l’escola, retrobar-nos com a equip, amb infants
i famílies, sentir rialles i corredisses
per les estances, observar el joc dels infants, gaudir de les seves converses i poder escoltar-nos fa que,
enmig de la dificultat construïm, entre tots oportunitats”

“El equipo de La Granota ha logrado mantener el vínculo
de la escola bressol con pequeños y familias durante
el confinamiento, algo que
hemos agradecido todos.
Volver a la escola no ha sido
una decisión libre de miedos.
La claridad en la información nos
ha ayudado a confiar en este regreso.
Y el primer día ha confirmado lo que ya sabíamos: nuestro
pequeño necesitaba volver todavía más que nosotros.”

❧

❧
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El proyecto #HolaBanderola decora balcones
y ventanas para dar la bienvenida al verano
Durante el mes de junio, los centros cívicos Sant Jordi – Ribera
Baixa, Palmira Domènech y Jardins de la Pau invitaron a entidades, grupos, vecinos y vecinas de la ciudad a participar en el

proyecto #HolaBanderola, una creación colectiva para decorar balcones y ventanas dejando volar la creatividad y dar la
bienvenida al verano de una manera festiva y alegre

❧
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MERCHE RODRÍGUEZ

ALBERT GARCIA BERGA

TERESA GONZÁLEZ PRIÓ

Grup de Patchwork de les Puntaires del
Prat (CC Sant Jordi – Ribera Baixa)

Colla Bastonera del Prat (CC Palmira
Domènech)

Associació de Puntaires i Boixets Jardins de
la Pau (CC Jardins de la Pau)

“Como ya estamos acostumbradas
a trabajar con tela, nos pusimos encantadas manos a la obra. Fuimos
unas diez que, cada una en su casa
—pues no nos podíamos juntar—,
fuimos haciendo las banderolas.
Normalmente usamos retales; también, telas de patchwork, y las colgamos en nuestros balcones y ventanas y en casas de amigas. Luego
las llevaremos al Centro Cívico Sant
Jordi – Ribera Baixa para que las utilicen en fiestas y celebraciones”.

“Com a entitat, ens va semblar una
bonica iniciativa donar la benvinguda a l’estiu tot decorant els nostres
balcons i patis. Vam portar banderoles a la Palmira i també en vam penjar a casa, i moltes les reutilitzarem
per a activitats que fem amb la colla,
com el dia del nostre aniversari, paradetes de Sant Jordi...
El fet de viure a diferents espais
del Prat va fer que els colors de la
colla lluïssin per tota la ciutat!”

“Per Sant Jordi també vaig fer flors i
decorar el balcó i em va semblar una
molt bona idea. He vist moltes banderoles a les xarxes socials i fa molt
de goig. Em sembla molt bé que la
gent participi en iniciatives com
aquesta que ens alegren i fan que
no pensem tant en tot el que ens ha
passat aquests últims mesos. Si vull
tornar a decorar el balcó, de cara a
l’any vinent faré més banderoles”.

Activitats d’estiu: més necessàries
—i segures— que mai!
L’Ajuntament anima les famílies del Prat amb infants i adolescents
a apuntar-los als casals i campus d’estiu de la ciutat
L’objectiu principal de les activitats
d’estiu infantils i juvenils sempre és el
mateix: passar-s’ho bé. Aquest any, però,
enmig de la crisi sanitària per la COVID-19 i després de mesos de confinament, els campus i casals es plantegen
tres finalitats: l’acompanyament emocional dels infants i joves; recuperar la
convivència presencial, i l’aprenentatge
de l’autoprotecció i dels nous hàbits
d’higiene i salut. És per això que aquest
estiu, més que mai, aquestes activitats
són tan necessàries.

ritat, treball en equip, companyonia...) ,
aquest estiu representa una experiència
educativa nova per a infants i joves, amb
la introducció d’un nou valor: la respon-

sabilitat per la salvaguarda de la salut de
tota la comunitat

❧

Vídeo a elprat.tv

Mateixa oferta, menys
inscripcions de moment
L’oferta, gràcies al gran esforç de
l’Ajuntament i, sobretot, de les entitats,
és igual d’àmplia que en anys passats,
amb 4 grans blocs d’activitats: esportives, culturals, de lleure i educatives.
Fins al moment, els 1.400 infants i joves
que s’hi han inscrit suposen un nombre
considerablement inferior al d’anys anteriors. També queden moltes famílies
que encara no han fet ús d’alguna de
les més de 1.150 subvencions aprovades per participar als casals. Això obeeix
a la inquietud per la situació sanitària,
però s’espera que les inscripcions vagin
creixent en les següents setmanes.

EL PRAT
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Casal d’estiu Summer School, a l’Escola Sant Jaume.

Protocols d’higiene
i seguretat
Totes les activitats segueixen els protocols de seguretat i higienització que
marca la Direcció General de la Joventut
de la Generalitat. Cada grup, d’un màxim
de 10 infants i joves, compta amb un
responsable de control i higiene, que ha
estat especialment format per a l’ocasió.
Nous valors
A banda dels valors tradicionals que
transmeten aquestes activitats (solida-

Casal esportiu del Club Bàsquet Pratenc, al CEM Julio Méndez.

20
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Una revetlla atípica que va anar bé
La passada revetlla de Sant Joan no va
ser com les anteriors. A causa del coronavirus, vam haver de ser més responsables que mai, mantenint la distància
física i seguint unes normes d’higiene
senzilles però necessàries. Moltes persones no van sortir de casa, no hi va haver actes massius, ni festes populars, ni
Flama del Canigó, ni fogueres, ni festes

ni revetlles de barri... La platja va estar
tancada i les terrasses i vetlladors van
obrir fins a dos quarts d’una. Els petards
no van faltar, per bé que amb menys
intensitat que en anys anteriors. La responsabilitat i civisme de la gent del Prat
va permetre que aquesta revetlla tan
atípica anés bé i senses problemes. Vídeo a elprat.tv

❧
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CAROLINA HERRERA
I PATRICIA REINA
Agents per a la convivència

“La majoria
de la gent
respecta les
mesures de
seguretat”

“Pertanyem al programa municipal de Convivència i Civisme
i passegem per les zones més concorregudes de la ciutat per
resoldre dubtes sobre les mesures de seguretat que cal prendre per evitar contagis. També sensibilitzem la gent perquè
es faci un bon ús dels espais comuns de la ciutat. La majoria
de la ciutadania respecta els protocols : mascaretes, distància
de seguretat, horaris quan n’hi havia... Fins i tot nens molt petits duen mascareta a les àrees de jocs infantils.
Pel que fa al civisme, les infraccions més habituals són les
que tenen a veure amb la pilota: jugar a la gespa, contra la
façana de la biblioteca... Per aquest motiu estem fent dinàmiques i proposant jocs alternatius com el del mocador”.

El Cinema Capri treballa per
reobrir a finals de juliol
MERCÈ MARIMÓN
Directora del Cinema Capri

“El públic és el
motor que fa que
continuem”

El Cinema Capri, un dels establiments
culturals més estimats per la ciutadania
pratenca, treballa contra rellotge per
poder reobrir la sala a finals de juliol. El
Capri ha hagut d’aplicar un ERTO total
a la seva plantilla i fer fortes inversions
per adequar l’equipament a les noves
exigències sanitàries.
Quan reobri el cinema, les entrades tindran butaca assignada, per respectar les
distàncies de seguretat (s’han anul·lat

fileres alternes de butaques). Mentre estiguem asseguts mirant la pel·lícula no
caldrà portar mascareta, però sí quan
ens moguem pel cinema. Entre sessió
i sessió es farà una desinfecció total de
les instal·lacions, per la qual cosa caldrà
esperar l’inici de cada sessió al carrer i no
als vestíbuls. Hi haurà circuits d’entrada
i sortida per evitar aglomeracions i uns
senyals lluminosos indicaran quan podem entrar als serveis

❧

Durant els mesos de confinament,
la Mercè ha recomanat, via xarxes
socials, pel·lícules que feien per televisió. Així ha mantingut el contacte
amb el seu fidel públic. La Mercè explica que el tancament del cinema
“ha estat molt dur; per moments he
pensat que no ho superaríem, però
ens en sortirem perquè estimem el
Capri i perquè tenim un públic meravellós, que és el motor que fa que
continuem. Les mostres d’estimació
que he rebut al carrer han estat
moltíssimes. Hem fet un gran esforç
perquè venir al Capri sigui segur;
pràcticament és un cinema nou! Us
hi esperem”.

EL PRAT
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Visita a una pratense centenaria
L’Ajuntament del Prat penja la
bandera LGTBI
El 28 de juny, Dia de l’Orgull, l’Ajuntament del Prat va
lluir a la Casa de la Vila la bandera amb els colors de
l’arc de Sant Martí, que representa el col·lectiu LGTBI.
A causa de la COVID-19, aquest va ser l’únic acte físic
per celebrar el 28J. Aquells dies, però, es van celebrar
diveses activitats via telemàtica. Vídeo a elprat.tv

El 2 de julio, el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, i el
teniente de alcalde de Ciudadanía, Quim Bartolomé,
visitaron a la pratense Alfonsa Segura Fernández
con motivo de su 100 cumpleaños. Alfonsa nació en
Centenillo, una aldea minera de La Carolina (Jaén), y
hace más de 75 años que llegó a El Prat, donde conoció
a su marido. Trabajó en La Pesa, fábrica química al otro
lado del Llobregat, y también cosía, lavaba y planchaba
ropa en casa para otras personas. Ha tenido 4 hijas
que le han dado 11 nietos/as y 21 bisnietos/as.
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Sandra Patricia Daza Puente

¡Hasta pronto!
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Podemos es un partido distinto. No
vinimos a vivir de la política, pero sí a vivir la
política como una herramienta transformadora
al servicio de la gente. Recuerdo la primera
vez que nos reunimos como partido en El Prat.
Desde entonces, nos hemos presentado en
dos ocasiones a las elecciones municipales,
donde recibimos el apoyo de la vecindad
de El Prat para que fuéramos su voz en el
consistorio. Ser de Podemos no es fácil, eso
lo sabíamos, pero a pesar de las dificultades
hemos defendido nuestro proyecto político de
forma seria y coherente; con pocos recursos,
pero con mucho trabajo. Hemos llevado
propuestas al Ayuntamiento en diversos
ámbitos, tales como: la remunicipalización
de servicios públicos, la promoción de un
parque público de viviendas asequible, la
creación de una protectora municipal de
animales, la potenciación y equiparación del
deporte femenino, la inclusión de criterios con
perspectiva de género en el otorgamiento
de las subvenciones a entidades, en materia
de memoria histórica... Hemos apoyado y
llevado al Pleno reivindicaciones como las
de Víctimas y Afectados por el Amianto,
la PAH, Marea de Pensionistas y Marea
Blanca y, también, de trabajadoras/es de
nuestro municipio como el Lote22, Titanlux,
Nissan o Alliance Healthcare, entre otros.
Hoy me despido (como concejal)
para seguir sintiendo la política desde otros
ámbitos y doy la bienvenida y el profundo
agradecimiento al compañero Carmelo
Declara, que será nuestro nuevo portavoz
municipal y quien seguro que mejorará
todo ese trabajo que hemos construido
colectivamente, un trabajo grande y bonito
que hubiese sido imposible sin la colaboración
y la confianza de muchas personas. Por eso,
GRACIAS por creer en este proyecto y por
creer en mí para llevarlo adelante. ¡Seguimos!
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Por dignidad y para
que no se repita

La teva veu a
l’Ajuntament (II)

Gracias a una iniciativa propuesta
desde el grupo municipal de Ciutadans se
va a poder investigar el fallecimiento de 22
personas en la residencia para personas
mayores Onze de Setembre de nuestro
municipio. Déjame que te explique los dos
motivos por los que presentamos esta moción:

Al juny vam entrar per registre una
segona bateria de 10 propostes amb
l’objectiu d’ajudar a fer més fàcil el retorn
a l’activitat i pal·liar els efectes d’aquesta
crisi sanitària, social i econòmica:
11.- Ajut extraordinari de 400 €, a fons
perdut, per a persones afectades per un
ERTO, autònoms, comerços i pimes locals.
12.- Pagament del deute de l’Administració
local als proveïdors locals, i contemplar la
possibilitat de fer pagaments per avançat.
13.- Prioritzar contractacions menors
i d’adjudicació directa a autònoms,
pimes i comerços locals.
14.- Suspendre el cobrament de la taxa
de vetlladors i terrasses durant el 2020
i el 2021 a l’hostaleria i restauració.
15.- Ampliar l’espai públic a les terrasses de
l’hostaleria i restauració durant el 2020 i el 2021.
16.- Línia de suport a la xarxa comercial per
proveir-la d’equips de protecció individual.
17.- Reactivació de les promocions
d’habitatge públic de lloguer previstes.
18.- Acordar amb l’empresa concessionària
dels serveis funeraris municipals unes
tarifes bàsiques més accessibles.
19.- Connexió wifi gratuïta a tot el municipi.
20.- Estudiar assumir el cost de l’assegurança
de responsabilitat civil d’aquelles
entitats que ho sol·licitin aquest any.

El primero es por la dignidad de las
personas que perdieron la vida y que no
pudieron ser despedidas como se merecían.
También, por el respeto a sus familiares
y amigos, que vivieron unos días de
incertidumbre, desconcierto y desinformación
y que tampoco pudieron estar junto a sus
seres queridos en unos momentos tan difíciles.
Como sociedad, tenemos la obligación moral
de explicar a estas familias las circunstancias
en las que sus familiares fallecieron.
Y en segundo lugar, para que no se
repita. Queremos saber cómo funcionaron los
protocolos de actuación. Queremos conocer
qué se podría haber hecho mejor para salvar
las máximas vidas posibles, ya que en las otras
residencias de El Prat de Llobregat solo se ha
contabilizado un fallecimiento por COVID-19.
Tenemos la obligación de establecer unos
protocolos mejores y más eficaces para que,
si se repite una emergencia de este calado,
estemos mejor preparados.
Queremos mandar un fuerte abrazo
a todos los familiares y amigos de estas 22
personas, así como al resto de personas
que hayáis perdido a un ser querido en esta
pandemia. También queremos agradecer a los
trabajadores y trabajadoras de la Residencia
Onze de Setembre su esfuerzo y generosidad
en esta situación límite, poniendo en riesgo su
salud y la de sus familias. Es también por ellos
que tenemos que revisar protocolos y medidas
de autoprotección.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

Ara potser es té la sensació que hi
ha menys risc i patiment, menys dificultats,
però hem de seguir pensant en les persones,
ja que les dificultats continuen. Per això, en
el ple de juliol hem presentat una moció per
agilitzar l’empadronament i facilitar a les
persones sense domicili fixe ni papersl’accés
als seus drets fonamentals. Volem una
regularització de la situació legal de totes
aquestes persones, les més vulnerables,
que també són veïns i veïnes nostres i als
qui no podem ni hem de deixar enrere.
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat
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Juan Pedro Pérez Castro

El Prat creix cap al nord
Després d’anys d’intens treball de
preparació, ja que el planejament urbanístic
requereix reflexió, maduració i acord, el Ple
de l’Ajuntament ha aprovat de manera inicial
la Modificació del Pla General Metropolità
corresponent als sectors Seda-PapereraUrgoiti-Estació, que assenta les bases per al
desitjat creixement de la ciutat cap al nord.
L’arribada de l’AVE a Barcelona va produir el
soterrament de 900 metres de vies, fet que
va permetre a la ciutat començar a planejar
com podria ser el seu creixement cap a
l’autovia. El previ cessament en l’activitat
industrial de Seda i Paperera va possibilitar
l’expectativa de la transformació urbanística.
Al Prat, on conviu un model
decantat cap a l’activitat econòmica (per
la força tractora del port, l’aeroport i els
polígons) amb una necessitat objectiva
d’habitatge, s’obre l’oportunitat de generar
un creixement enfocat a usos residencials
i comercials que apropi les llars als llocs
de treball, de manera que es millori la
sostenibilitat global del sistema.
El creixement que proposem cap
al nord és un model d’eixample que amplia
i connecta els espais verds i la mobilitat
sostenible amb la realitat residencial i
econòmica. Amb més de 4.000 nous
habitatges, el 40 % dels quals serà de
protecció oficial, proposem també un barri
ambientalment sostenible, amb voluntat
de ser de zero emissions, descarbonitzat
i amb estratègies de consum eficient i
responsable de l’aigua. El desenvolupament
urbanístic de la ciutat cap al nord, per
tant, és una immillorable oportunitat per
al Prat de cobrir algunes de les seves
necessitats i de satisfer molts dels seus
anhels com a ciutat moderna i sostenible.
Penso que és una molt bona notícia.
@PerezJP_

Alba Bou Jordà

Tornarem a fer bategar
el Prat, entre totes
Encara és molt difícil començar aquestes
línies sense tenir un record per als i les que
no hi són, per als qui han perdut algú a causa
d’aquesta terrible pandèmia que ha capgirat i el
món. El Prat ha rebut un cop dur, que s’ha endut
la vida de gairebé un centenar de veïns i veïnes.
I encara no coneixem del tot les conseqüències
econòmiques i socials d’aquesta crisi.
Ho hem dit altres vegades: ningú no
estava preparat. Ni l’àmbit sanitari, que ha
hagut de mobilitzar tots els recursos disponibles
per a la lluita en primera línia en defensa de la
vida. Tampoc el teixit productiu i comercial, que
ha d’afrontar moltes incerteses abans d’estar
de nou a ple rendiment. Ni l’àmbit institucional,
que ha d’estar a l’altura per acompanyar i
comprometre’s en la recuperació del pols de
les ciutats, dels països, del món sencer. Això
últim és el que pretenem fer al nostre lloc al
món. Necessitem un gran acord que refermi
les bases per a la reconstrucció, que, ara més
que mai, rellanci el nostre model de ciutat; un
acord entre formacions polítiques però que
integri sobretot el teixit productiu i associatiu,
que tingui com a objectiu fonamental
reactivar l’activitat econòmica i social del Prat.
Necessitem mantenir la gran dosi de solidaritat i
implicació ciutadana que hem demostrat, sense
la qual el nostre objectiu de no deixar mai
ningú enrere no hauria estat possible.
Durant les setmanes vinents
treballarem amb el conjunt de formacions
polítiques i entitats econòmiques, socials
i comunitàries per assolir un acord de
reconstrucció. Crearem espais de diàleg,
definirem les nostres prioritats per mantenir
viva la nostra ciutat i la gent treballadora que
tant se l’estima, i invertirem tots els recursos
que calgui per sortir d’aquesta crisi com una
comunitat cohesionada, innovadora, pròspera.
Entre totes, tornarem a fer bategar el Prat.
@alba_bj
@elPratenComu
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Acte públic de condol
Les famílies que han perdut un ésser estimat a causa de la
COVID-19 es poden posar en contacte amb l’Ajuntament, que
també ha habilitat un llibre de condol a Internet
l’ús de mascareta. Així mateix, per tal de
complir l’horari previst i evitar aglomeracions, es recomana accedir al recinte a
partir de les 19 h.
Contacteu amb
l’Ajuntament si heu
perdut un familiar
L’Ajuntament demana a la gent del Prat
que, si heu sofert la pèrdua d’un ésser estimat durant aquesta pandèmia o coneixeu alguna persona en aquesta situació,
us poseu en contacte amb el consistori
a través del telèfon 933 790 050 (ext.
5144) o del correu electrònic: protocol@
elprat.cat.
El camp de futbol del complex esportiu
municipal Estruch acollirà, el diumenge 19 de juliol a les 20 h, un acte públic en record de les persones del Prat
que han mort a causa de la COVID-19 i
d’acompanyament a les seves famílies i
amistats.

Serà un acte obert a tota la ciutadania
i l’aforament tindrà les limitacions i les
mesures de seguretat marcades per la
normativa sanitària vigent. Tothom estarà assegut a una distància mínima
d’1,5 m, es facilitarà gel hidroalcohòlic
a l’entrada del recinte i serà obligatori

Llibre de condol al
web municipal

EL PRAT

Al web elprat.cat/espaidedol trobareu
un llibre de condol on tothom pot deixar
el seu missatge d’acompanyament i record als i les pratenques que ens han
deixat, i d’escalf a les seves famílies

❧

19
estiu

20

CRISI DE LA COVID-19

EL PRAT

20
estiu

El Punt Solidari és un dels mecanismes municipals que garanteixen l’alimentació bàsica als
sectors més vulnerables de la població.

Un exemple de lluita contra la desigualtat i la bretxa digita
l’alumnat més necessitat de la ciutat, i de les quals dispos
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Cap a un acord de ciutat per a la
reconstrucció social i econòmica
L’equip de govern municipal, grups polítics diversos i entitats ciutadanes
treballen en la constitució d’una Taula de Reconstrucció amb l’objectiu de
construir la ciutat del futur tot superant els efectes de l’epidèmia

El Prat està en procés d’acordar un pla
de ciutat per a la reconstrucció social i
econòmica i per construir la ciutat del
futur. Hi estan treballant l’equip de govern municipal (format per El Prat en
Comú i el PSC) i els grups de l’oposició
(ERC, Cs i Podemos), els partits del Prat
amb representació al Parlament (Junts
per Catalunya, PP i CUP) i entitats de la
ciutat de diversos àmbits, que hi estan
fent aportacions. El Pacte Local per a
l’Ocupació i l’Activitat Econòmica tam-

bé formarà part de l’acord. Ara més que
mai, en aquests moments d’incertesa
i preocupació pel futur, el Prat aposta
per un model i una manera de fer que li
són propis: la concertació, el diàleg i els
grans acords de ciutat.
L’estratègia per a la reconstrucció
postCOVID-19, que podreu consultar properament al web municpal elprat.cat com un annex al Programa
d’Actuació Municipal (PAM) per al present mandat, s’articula en eixos i ac-

cions, que es començaran a desenvolupar passat l’estiu.
La Taula per a la reconstrucció social
i econòmica del Prat assumirà també
la representació i el desplegament de
l’Acord de Ciutat de Lluita contra les
Desigualtats i Inclusió, que estava en
procés d’elaboració.
Principals eixos
de l’acord
Els eixos principals de les mesures de re-

Ahora más que nunca, un
Ayuntamiento al lado de
su ciudad y de su gente
Principales actuaciones previstas en el Acuerdo de ciudad
para la reconstrucción social y económica de El Prat
En elprat.tv se
puede mirar
la declaración
institucional
del alcalde,
Lluís Mijoler,
sobre el
acuerdo para la
reconstrucción
social y
económica del
Prat.

al són les tauletes tàctils que l’Ajuntament ha cedit a
sarà, de moment, durant tot l’estiu.

activació social i econòmica del Prat són
l’impuls d’una ciutat cohesionada i que
cuida, d’una ciutat pròspera i innovadora, d’una ciutat resilient i sostenible i
d’una ciutat innovadora i oberta. Al llarg
dels propers mesos s’hi podran afegir
altres mesures que es considerin convenients en el marc de la Taula.
Retiment de comptes
S’establirà una plataforma digital que
permetrà retre comptes, de forma transparent i constant, del grau de compliment de les mesures acordades en el
marc de l’estratègia de reconstrucció.
També es crearà un observatori de
seguiment de la situació social i econòmica de la ciutat, que funcioni com a
instrument de control i prospectiva,
aportant dades demogràfiques, laborals, econòmiques, socials, d’habitatge i
demoscòpiques que facilitin la presa de
decisions de la taula i la facin més eficient i útil

❧

Desde el primer momento del estado
de alarma sanitario y el confinamiento,
el Ayuntamiento de El Prat ha tomado
medidas organizativas, fiscales y presupuestarias para apoyar a la ciudad, a su
tejido productivo y a su gente.
Algunas medidas tomadas son las
modificaciones de crédito para adaptar los presupuestos municipales a la
situación de crisis; la suspensión de los
contratos municipales y la indemnización a las empresas contratistas para
salvaguardar puestos de trabajo; moratorias fiscales diversas; devolución de
cuotas por servicios y equipamientos
municipales; revisión de los criterios de
compra pública para apoyar al tejido
productivo local, etc.
A partir de ahora, el Acuerdo de ciudad para la reconstrucción social y
económica quiere continuar el trabajo,
siguiendo los siguientes ejes:
1.- Una ciudad
cohesionada y que cuida
Fortalecimiento de los equipos de servicios sociales; creación de una nueva
tienda solidaria que sustituirá al Punt
Solidari; refuerzo de los apoyos económicos de urgencia; nuevo alojamiento
para personas sin hogar y refuerzo del
equipo de proximidad; más becas y

ayudas económicas y de garantía alimentaria para menores, etc.
2.- Una ciudad
próspera y activa

EL PRAT

Ventanilla única de atención a la empresa; refuerzo de los servicios a los
proyectos de nueva emprendeduría;
nueva oficina técnica de comercio; plan
para la reactivación del empleo, etc.
3.- Una ciudad resiliente
y sostenible
Aprobación de la declaración de emergencia climática de El Prat; nueva oficina de asesoramiento energético ciudadano; ayudas para vulnerabilidad
energética; ordenanza que facilite la
instalación de autoconsumo; extensión del autoconsumo y la eficiencia en
polígonos industriales; impulso de la
peatonalización; ayudas a la vivienda,
etc.
4.- Una ciudad
innovadora y abierta
Plan contra la brecha digital entre el
alumnado; mejora de las TIC para personas mayores; apoyo a la actualización de empresas y comercios en venta
digital; impulso de una administración
municipal inteligente y abierta, etc

❧
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La Oficina Integral de Atención Social
de El Prat realiza más de 2.500
atenciones en mayo y junio
La crisis provocada por la COVID-19 ha obligado a reforzar campañas
como las ayudas para comedores escolares, las actividades de
verano infantiles y juveniles o el Ingreso Mínimo Vital
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Durante los pasados meses
de mayo y junio, la Oficina
Integral de Atención Social
(OIAS) del Ayuntamiento de
El Prat ha realizado un total de 2.500 atenciones. La
OIAS se halla ubicada provisionalmente en el Centro
Cívico Palmira Domènech,
a donde se trasladó en
marzo para dar una mayor
atención a la población, en
el contexto de crisis social
y sanitaria por la COVID-19.
Las atenciones más recurrentes han tenido que
ver con información sobre
prestaciones sociales, solicitud de atención social,
necesidades básicas de alimentación, apoyo para situaciones de dependencia
o discapacidad, necesidades de la infancia, vivienda,
etc.
A la crisis causada por la
COVID-19 se han añadido
campañas como las ayudas
para comedores escolares,
las actividades de verano infantiles y
juveniles o el Ingreso Mínimo Vital, que
también han generado muchas consultas y atenciones.
Apoyo para los trámites
telemáticos
Desde su apertura, la OIAS ha recibido un gran número de personas que
se han dirigido a ella, o bien personalmente o bien por teléfono, para solicitar
apoyo en la realización de los trámites
telemáticos

❧

Algunas cifras del esfuerzo
de la atención social
La crisis de la COVID-19 ha forzado las costuras de los Servicios Sociales
municipales, que están realizando un gran esfuerzo para atender a todas
las personas que lo necesitan. A modo de ejemplo, el Punt Solidari (ayuda
alimentaria) atiende a 759 familias (2.305 personas); tras contactar con 2.550
personas mayores, 168 han solicitado ayuda extraordinaria. Un centenar
de personas se han dado de alta en el servicio de atención domiciliaria,
mientras que otras 80 se han añadido al servicio de comidas a domicilio.
Otro centenar de personas mayores reciben acompañamiento telefónico por
parte de profesionales, con la colaboración de 40 personas voluntarias.

El Ayuntamiento ayuda a tramitar
el Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una
prestación económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de precariedad económica.
Los requisitos generales para acceder
a ella son: tener residencia efectiva en
España durante un periodo continuado
de un año; encontrarse en una situación
de vulnerabilidad económica, según un
baremo establecido; no tener derecho
a otras prestaciones; estar inscrito/a
como demandante de empleo.
Las familias que reciben la asignación
económica por hijo a cargo de la Seguridad Social y cumplan los requisitos
para acceder al Ingreso Mínimo Vital
podrán recibir notificación del cambio
de prestación de forma automática.
La Oficina Integral de Atención Social
del Ayuntamiento de El Prat ofrece in-

En la Oficina Integral de Atención Social del Ayuntamiento (situada provisionalmente en el
Centro Cívico Palmira Domènech) nos pueden ayudar a tramitar el IMV.

formación y apoyo para realizar el trámite de solicitud del Ingreso Mínimo
Vital Se puede llamar para pedir cita

previa al 933 790 050 ext. 5494 o 5495,
o escribir al correo electrónico oficinasocial@elprat.cat

❧
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Reforç del suport psicològic
La situació social a causa de la COVID-19
ha estat inesperada i ha afectat a la
ciutadania de moltes formes, deixant
seqüeles, experiències i dols difícils de
superar. El servei municipal d’Acció Social ha reforçat el servei de suport psicològic a distància mitjançant un equip
de 10 psicòlogues. El servei s’ha reforçat amb el suport d’altres equips de la
ciutat com el Centre de Salut Mental
d’Adults i altres serveis privats.
També s’ha reforçat l’equip d’atenció
a famílies que ofereix suport emocional
per gestionar millor les relacions amb
menors i adolescents. S’està donant suport a distància a 70 famílies.
Aquests serveis estan iniciant de forma
gradual l’atenció presencial i es manté
en alguns casos l’atenció telefònica.
Dones i col·lectiu LGTBI
El Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD), juntament amb el Servei

d’Atenció Integral LGBTI (SAI) ha incrementat l’horari d’atenció psicològica de
les persones adultes en un 20 %.
Assessories disponibles:
[ Informació i Orientació, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i tardes concertades
[ Suport psicològic general per a persones adultes, dilluns i dimecres de 9 a 17 h
[ Suport psicològic per a supervivents
de les violències masclistes, dimarts i divendres de 9 a 20 h

EL PRAT
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[ Suport psicològic per a menors fills/
es de dones supervivents o en risc emocional, dilluns i dijous de 16 a 20 h
[ Assessorament jurídic, dilluns i dimecres de 15.30 a 20 h
El Servei ha tornat a fer atenció presencial a les Cases d’en Puig amb cita
prèvia de forma normalitzada. Podeu
demanar hora al telèfon 93 379 00 50,
ext. 5600, de 9 a 20 h o al correu siad@
elprat.cat

❧
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Suport
a les
famílies en
els tràmits
digitals
La COVID-19 obliga a fer
moltes gestions per Internet
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Des que es va iniciar l’estat d’alarma,
l’Ajuntament ha acompanyat les famílies en els diferents processos que
enguany han hagut de fer-se de manera telemàtica (preinscripció escolar,
sol·licitud de beques de menjador per al
curs següent o inscripció a les activitats
d’estiu…) a causa de la COVID-19.
Per a la preinscripció a les escoles bressol, l’Ajuntament va posar a disposició
de les famílies 7 telèfons que van aten-

20

Fòrum de
Treballs
de Recerca
Aquest any, la
presentació no s’ha
pogut fer presencialment
El 2 de juny es van lliurar els reconeixements a les 12 destacades (fotos)
del Fòrum de Treballs de Recerca
de Batxillerat, que van rebre quatre
llibrets recopilatoris i una tauleta
tàctil. Trobareu més informació sobre els treballs destacats a la mostra
virtual penjada a l’apartat Educació
d’elprat.cat

❧

dre prop de 500 trucades. L’Ajuntament
també ha acompanyat les famílies que
han sol·licitat la beca de menjador al
Consell Comarcal. En total se n’han
tramitat més de 1.600 sol·licituds.
L’Ajuntament també ha constituït un

grup de suport interdepartamental
(Educació, Cultura, Joventut i Esports)
per ajudar les famílies en el procés
d’inscripció als casals d’estiu, dispositiu
que continuarà fent aquesta feina durant tot el mes de juliol

❧
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L

a crisi sanitària ha posat en relleu la
importància de serveis públics com el de
la sanitat, però també el de l’educació.
El confinament i el retorn de l’alumnat
a les aules suposen un repte per a una
comunitat educadora com vol ser el
Prat. En parlem amb en Miquel de la
Torre. S’acaba de jubilar després de
33 anys fent de professor a la nostra
ciutat i de dirigir l’Institut Ribera
Baixa des dels seus inicis fins ara.

EL PRAT
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Miquel de la Torre, professor
de tecnologia i director
durant 23 anys de l’Institut
Ribera Baixa

“La COVID
ens ha posat
a prova i
la xarxa
preocupada
per l’educació
a la ciutat
s’ha activat”

Et jubiles després d’anys ensenyant al Prat.
Hi vaig arribar el 87. Tot just començàvem a tenir ordinadors. Aquí no hi havia res quan es va
construir l’institut, ara estem envoltats d’un barri.
Viure com la ciutat ha crescut i de quina manera
ho ha fet ha estat molt interessant. Sempre he
estat a gust aquí.
Què destacaries de tots aquests anys?
Des del començament, al Prat vaig veure una sensibilitat per la justícia social. Penso que l’educació
és fonamental per fer una societat més justa i
persones més lliures. Vaig trobar que el Govern
de la ciutat, però també la ciutat en general, les
entitats, treballaven molt en això.
23 anys dirigint el Ribera Baixa. Quina és la
història del centre?
Ha estat una vida intensa, de moltes etapes: currículums diferents, metodologies diferents, cohabitatge de persones que han desenvolupat la seva
feina en entorns molt diferents com són l’ESO i
l’FP... Hi ha hagut cinc centres en tots aquests anys!
L’últim curs ha irromput la COVID i els centres educatius van ser els primers que van
haver de tancar; com ho heu viscut?
En dos dies et diuen que has de tancar el centre.
Ens preocupava molt com continuaria la seva trajectòria, especialment, l’alumnat en risc.
Canviarà com fem les classes. Els professors hem
hagut d’incorporar tècniques digitals per arribar
als alumnes. Hi havia gent que estava molt preparada i gent que no tant, i ha estat el moment
d’ajudar-nos. Les videoconferències han estat
molt llargues, contínuament estàvem connectats:
els tutors, el professorat, la comissió social...
També hem viscut situacions molt doloroses. Hem
perdut un professor que s’havia jubilat fa dos
anys. Això ens va colpir a tothom. També ha traspassat el pare d’una alumna. Ha calgut posar en
marxa tot un acompanyament emocional.
La crisi ens ha posat a prova, hem respost i s’ha
vist que tot allò que et deia, que estem en una
ciutat que té tota una xarxa preocupada per
l’educació, s’ha posat en marxa.
El confinament ha revelat la bretxa digital...
Des de la Generalitat se’ns va dir que féssim un inventariat, i va fer esforços per posar connectivitat
als alumnes que no en tenien. És cert que és una
tasca nova i que això ha arribat una mica tard.
També aquí hi ha hagut el suport de l’Ajuntament,
que ha fet el possible perquè aquesta bretxa digital no fos tan gran i que també ha posat eines als
alumnes que tenen menys oportunitats.

Aquesta bretxa digital, en el futur, si no la tenim
en compte, pot incrementar la bretxa social que ja
existeix. Hem de fer esforços perquè no succeeixi.
La crisi també ha posat en relleu que els
centres són un espai de socialització; no disposar-ne afecta la igualtat d’oportunitats...
Ha quedat clara, més que mai, la importància de
l’escola. Malgrat la digitalització, la feina presencial del professor és insubstituïble. No només ensenya el que sap, sinó el que és: és un model per a
l’alumne. Tot això no es pot transmetre digitalment.
És natural que la gent tingui por dels contagis ara que reprenem les activitats presencials. Què hem de fer per restituir la confiança en espais com les escoles i instituts?
No obrirem cap escola que no tingui les mesures de
protecció que calen. La gent ha d’estar tranquil·la.
Aquí i a tots els centres, serem molt curosos amb
això, perquè ho farem el millor possible.
Això també és una oportunitat per educar en el
respecte i en la convivència: per exemple, algun
alumne pot no entendre per què s’ha de posar la
mascareta, i és bo que entenguin per què es fan
les coses. Com deia, l’escola socialitza.
L’escola té un paper clau, doncs, a explicar
als infants i joves què estem patint.
L’escola és un engranatge més d’aquesta educació que fem tothom. Aprenem en molts entorns. I
al Prat tenim un exemple d’això: IntersECCions és
una comunitat que treballa per crear un ecosistema d’aprenentatge que hem d’aprofitar tothom.
Hi ha moltes entitats de lleure i de cultura que
aporten molt de valor a la tasca educativa.
Si parlem als alumnes de treballar cooperativament, ho hem de fer nosaltres! Avui no et demanen tant el que fas, sinó quines competències
tens. Quan vaig començar, s’havia de transmetre
coneixement; ara el coneixement està a molts
llocs i la feina del professor s’ha de concentrar a
acompanyar, buscar camins.
Què recomana un professor que es jubila a
un que prepara el seu primer curs?
Que tingui passió pel que fan. Dificultats, en tindrà. Ara és la COVID, i és una dificultat molt grossa, però en tindrà d’altres. Cal adaptar-s’hi, i no
perdre de vista que allò essencial és el noiet o la
noieta que teniu al davant; que podeu influir en
el seu futur i els podeu ajudar. Veniu amb passió,
amb ganes de fer florir tot el potencial que tenen
les persones, i sereu feliços

❧

[ Bertran Cazorla ]

NOTA: Podeu veure un vídeo

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

“Si no la tenim en
compte, la bretxa
digital pot incrementar
la bretxa social
que ja existeix i
veiem cada dia”

“La gent ha d’estar
tranquil·la: aquí i
a totes les escoles,
serem molt curosos
amb les mesures de
protecció, perquè ens
hi juguem molt”
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“La COVID també és
una oportunitat per
educar en el respecte i
en la convivència: per
exemple, algun alumne
pot no entendre per
què s’ha de posar la
mascareta, i és bo
que entenguin per
què es fan les coses”

“Al professorat que
comença, els dic que
vinguin amb passió,
amb ganes de fer florir
tot el potencial que
tenen les persones,
i seran feliços”
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Els centres
culturals,
reoberts
al públic
De manera progressiva es
va fent el pas de l’activitat
virtual a la presencial
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L’1 de juliol es va reprendre l’atenció
presencial al públic en els centres culturals de la ciutat, de dilluns a divendres,
en horari de matí i tarda, respectant en
la mesura del possible els horaris habituals de cada centre.
De manera progressiva, aquests equipaments van fent el pas de l’activitat virtual a la presencial. El contacte i trobada
amb entitats, grups i col·lectius propers
a cada centre ha de ser sempre amb cita
prèvia i respectant els aforaments. De
moment es van realitzant activitats de
petit format, amb grups de persones no
molt nombrosos i sempre en el marc del
context sanitari i la normativa vigent.

Una activitat veïnal al Centre Cívic Palmira Domènech durant aquest mes de juliol.

Els espais comuns (sala de gent gran
als centres cívics, vestíbuls...) no estan
oberts al públic. Per accedir a la resta
d’espais dels equipaments cal concertar cita prèviament amb l’equip del
centre.
Horaris i condicions
Per conèixer els horaris, contactes i condicions de cada equipament, consulteu

l’apartat “Cultura” del web municipal
elprat.cat , on trobareu els detalls sobre els següents centres culturals de
la ciutat: Centre d’Art Torre Muntadas,
Cèntric Espai Cultural, Arxiu Municipal,
Biblioteca Antonio Martín, La Capsa,
L’Escola d’Arts en Viu, Teatre L’Artesà,
Centre Cívic Jardins de la Pau, Centre
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa i Centre
Cívic Palmira Domènech

❧

I també els esportius
El 22 de juny van reobrir els
equipaments esportius municipals
després dels mesos de tancament
per la COVID-19. Les persones
abonades poden fer ús de la
instal·lació i franja horària del seu
abonament, sense cita prèvia però
condicionats a l’aforament reduït,
mentre que el servei de Prat Activitats
ha ajustat la graella i el nombre
màxim de persones per grup.
Els abonaments del trimestre d’estiu
es van començar a cobrar l’1 de
juliol, després d’una setmana de
prova amb entrades gratuïtes.. Els
pagaments a recepció es recomana
fer-los amb targeta. No es permeten
les entrades puntuals o l’ús de
l’abonament de 10 entrades.

Convocatòria /Unzip 2020: presentats
més de 50 projectes artístics que
dialoguen amb la ciutat
La Convocatòria /Unzip 2020, que promou diferents ajuts per a la realització
de projectes d’art vinculats al Prat, es
va tancar l’1 de juny amb la rebuda de
més de 50 projectes —una quarta part
d’artistes vinculats/des al Prat— que
descriuen altres maneres possibles de
relacionar cultura, ciutadania i els contextos educatius, socials, econòmics i
ecològics del Prat.
Durant les setmanes de convocatòria
oberta s’han fet unes 20 trobades personalitzades i 28 assessoraments amb
agents, artistes i col·lectius que s’han
acostat a la convocatòria i la ciutat.
Ara s’està fent el procés de decisió dels
projectes que es desenvoluparan a la
ciutat. Per a aquesta tasca s’ha conformat un jurat, amb professionals, plataformes i projectes independents

EL PRAT
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Almeuritme
2020: Bon dia,
d’Els Pets
Un any més, el cap de setmana del 21
de juny es va celebrar el Dia de la Música (i el solstici d’estiu) presentant el nou
vídeo de l’#Almeuritme, un projecte
que pretén mostrar les cares i els indrets
del Prat a partir de la música, sigui de
composició pròpia o adaptada. Ja fa tres
anys que les cançons de l’#Almeuritme
s’assagen sota la guia de grups amb un
cert renom: el 2018 va ser Sidonie qui
va participar al costat dels músics de
la ciutat en el procés de creació de la
versió de la seva cançó Estáis aquí. Per a
l’edició del 2019, es va composar la primera cançó original del projecte, Aeropuerto del Prat, en un procés de creació
col·lectiva juntament amb el grup musical Los Ganglios. Enguany, recuperem la
fórmula que es va iniciar l’any 2018 amb

estiu
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Músics de
la ciutat
participen
al clip
Almeuritme
2020, que
podeu mirar
al web de
La Capsa
(lacapsa.org).

la cançó Bon dia, del grup Els Pets, qui
han acompanyat els 24 músics locals en
el procés creatiu de la versió pratenca.
Els efectes del
confinament
Aquest any, les gravacions d’àudio i ví-

deo s’han hagut de fer amb els materials
que cadascú tenia a casa, la producció
ha estat a distància i, fins i tot, hi ha una
bateria construïda amb material reciclat.
La presentació del vídeo es va fer a la
sala de La Capsa, amb tothom assegut i
respectant la distància de seguretat

❧

Lluís Tejedor, proposat com
a Fill Adoptiu de la ciutat
Tothom que ho vulgui pot donar-hi suport a través d’un formulari al web municipal
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La Junta de Portaveus de tots els grups
polítics municipals (En Comú, PSC, ERC,
Cs i Podemos) ha acordat per unanimitat
iniciar l’expedient d’atorgament del títol
de Fill Adoptiu a Lluís Tejedor i Ballesteros, nascut a Cifuentes (Guadalajara) el
1952 i alcalde del Prat entre els anys1982
i 2019. El procés per a l’atorgament del
títol es troba en la fase de recollida de
mèrits i adhesions que avalin el nomenament. Mitjançant un formulari al
web municipal elprat.cat, tothom pot
sumar-se a la recollida, expressant els
motius pels quals es fa. Fins ara, unes 300
persones i entitats del Prat ja ho han fet.
Segons l’expedient, durant els anys de
Lluís Tejedor com a alcalde “s’han impulsat els avenços substancials i significatius de la ciutat que tenim avui dia,
partint d’una urbs que havia de cobrir
moltes mancances, passant després per

la planificació de nous eixos urbans i per
arribar, finalment, a la construcció d’un
Prat basat en l’equilibri entre persones i
territori, el respecte al valuós entorn na-
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L’OIAC activa la cita
prèvia telemàtica
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament del Prat va activar l’1 de juliol la cita prèvia telemàtica.
Fins aleshores, la cita prèvia només es
podia demanar via telefònica o presencialment. Segons la llei, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat
jurídica i les persones que exerceixin
una activitat professional que requereixi estar col·legiada, tenen l’obligació
de relacionar-se electrònicament amb
les administracions públiques.
Cal tenir en compte que cal demanar
una cita prèvia per a cada tràmit diferent que es vulgui realitzar. El dia i l’hora
de la cita programada, cal dirigir-se amb

uns minuts d’antelació a l’OIAC (pl. de la
Vila, 1, planta baixa de l’edifici de la Casa
de la Vila). En cas que no pugueu assistir
a la cita concertada, anul·leu la cita prèvia i una altra persona podrà aprofitar el
vostre torn.
Quan no cal demanar-la?
No cal demanar cita prèvia per recollir
un justificant/volant d’empadronament,
les targetes de transport o qualsevol
documentació sense pagament. En
aquests casos ens podem adreçar directament a l’OIAC

❧

Vídeo a elprat.tv

tural que ens envolta i l’enfortiment de
la vida cultural i associativa”

❧

Vídeo a elprat.tv

UNA ASSOCIACIÓ VEÏNAL CADA MES
La informació i l’entrevista d’aquesta pàgina s’han extret d’un
reportatge d’elprat.tv que podeu mirar a l’apartat “El Prat a fons”

Segons explica
la presidenta
de l’associació
veïnal, la
Barceloneta
“és un barri
singular, un
barri petit
ple de grans
persones”.

OLGA PARETAS
Presidenta de l’Associació del Veïns/es
de la Barceloneta

L’entitat ha estat molt present
a les xarxes socials durant els
últims mesos. Com va sorgir
aquesta interacció?
Justament fa un any vam
canviar de junta i vam crear
un grup de WhatsApp perquè
teníem problemes d’ocupacions
d’algunes cases. A partir d’aquí
ens anàvem comunicant qualsevol
incidència. Des del moment en
què ens vam confinar vam decidir
aprofitar aquest grup per poder
ajudar a anar a fer la compra o fer
companyia i el vam reconvertir
com a «gent del barri».
I això va ser el tret de sortida a
una vida associativa virtual que
no s’ha aturat...
Sí, els primers dies vam començar
a dir que compartissin el que
estaven fent a casa i arran
d’això vam posar ordre i vam fer
una programació on cada dia
els proposàvem una activitat
diferent. La participació va ser
brutal. L’entitat té al voltant de
300 persones i, arran de crear el
grup de WhatsApp i estar més
comunicats, han sortit molts socis
nous.
Clar, perquè s’ha generat més
xarxa entre el veïnat.
Sí, el que ha fet és unir-nos a tots
molt més. Hi havia veïns que no
ens coneixíem o potser coneixies
una part del carrer però la resta no.
I un dels dies precisament ens vam
presentar i ens vam posar cara
tots. Ara quan passem pel carrer
ens saludem. El barri, s’ha de dir,
sempre ha estat molt familiar.

Associació Veïnal
de la Barceloneta

La Barceloneta
vol recuperar
el bus cap
al centre
L’entitat es troba
satisfeta amb l’estat
general del barri
“Fa molts anys teníem un autobús que
ens portava al centre del poble i ara no
en tenim cap”. Així ho assenyala la presidenta de l’entitat veïnal de La Barceloneta, Olga Paretas, que reclama que
alguna línia urbana PR cobreixi aquest
trajecte. “El més a prop que tenim és la
Carretera de la Marina i fins a la plaça de
la Vila encara et queda un tros”.
És la principal reivindicació de
l’associació d’un veïnat que està acostumat a desplaçar-se “molt més que anys
enrere”. I és que ara mateix tan sols hi
ha un parell de restaurants en aquest
barri de la ciutat quan abans “teníem
molts comerços: bars, lleteries, forns de
pa, un parell de supermercats...”, explica
Paretas.
Al marge dels serveis, l’entitat es
mostra satisfeta amb l’estat del barri,

L’entitat es va crear l’any 1975
en resposta a l’ampliació de
l’aeroport, que amenaçava amb fer
desaparèixer el barri. L’associació
va adquirir aleshores un local
que encara avui n’és la seu, al
carrer de Joaquim Sostres.

EL PRAT
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estiu

especialment a partir de l’app de Manteniment i Serveis Urbans: “Molts veïns
i veïnes la fan servir i està donant bons
resultats”. Reclamen, però, l’asfaltatge
pendent d’alguns carrers i l’ordenació
del cablejat aeri.
Jardins de Mon Racó
Recentment s’ha acabat la reforma dels
jardins de Mon Racó, remodelats a través d’un procés participatiu. L’associació
valora positivament que hi hagi tres espais diferenciats que puguin acollir activitats de ciutat. Una d’elles, suspesa per
l’epidèmia i l’única autoritzada al municipi, és la foguera de Sant Joan, que coincideix amb la Festa Major del barri. També
destaca la cantada d’haveneres que organitzen des de fa prop de 40 anys per la
Festa Major del Prat i que, de moment, es
desconeix si es podrà celebrar

❧

[ Luis Rodríguez Alonso ]
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Gràcies, infants!

Nens i nenes del
Prat, aquesta secció
extraordinària de la revista
és per a vosaltres, que heu
estat tantes hores i hores
confinades a casa. Així
us volem agraïr el vostre
esforç i comportament.
Esperem que la gaudiu!
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REOBERTURA PARCS
A finals de juny, un cop revisats i ben netejats, van reobrir els parcs de jocs infantils del Prat, que tant havíeu
trobat a faltar durant els mesos de confinament... El coronavirus encara circula, i per això cal ser prudents i
responsables, evitar aglomeracions i que els adults supervisin el joc dels més petits. El Prat compta amb 70 parcs
de jocs infantils, distribuïts de manera equilibrada per tota la ciutat.
La Laia, la Júlia i el Yago ens expliquen quins són els seus preferits
i per què.

El meu parc preferit és el del meu barri, a la plaça
Ramon Roigé i Badia.
El primer dia que vaig veure el parc obert ja hi vaig
entrar a jugar. Tenia moltes ganes que tornessin
a obrir i tenia moltes ganes de baixar a la plaça per
jugar partidets amb els nens i nenes del barri. Aquí
també em trobo amb amics i amigues de l’escola, que
està al costat.
Tot i que he trobat que ara hi ha menys nens i nenes
que abans.
La Laia Benito Almunia
a la plaça Ramon Roigé i Badia

Estic súper content perquè ja puc sortir a jugar
amb la meva germana i els meus amics al parc
que tenim a prop de casa. Durant el confinament
només sortíem una estoneta, quan ens van
deixar. Vam sortir primer amb la bici o el patinet
al parc d’Andalusia, perquè és més gran i el meu
pare tenia una mica de por, però ara ja podem
jugar amb els jocs.
El nostre parc preferit és el dels tres tobogans, a
la plaça Louis Braille, perquè hi ha molts jocs,
és molt gran i podem jugar també a la plaça amb
altres nens i nenes. El joc que més m’agrada és
la torre gran i llançar-me pel tobogan, és molt
divertit!
La Júlia i el Yago Aguilar Mellado al Parc louis braille
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Atenció perquè ara hi ha algunes novetats per
usar aquest servei

També podeu llegir els contes que han escrit altres nens
i nenes de la ciutat dins dels projecte Petits Contes

https://contes.ccjardinspau.org/2019/

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

CAN YOU GUESS THE ANIMAL?
Hi families! Ja tenim “Summer” aquí i amb l’estiu arriben les estimades “Holidays!”.
Des de l’equip d’Auxiliars de Conversa, la Hannah ens proposa un “Challenge” ple de màgia!
Un dels “Topics” que més gaudeixen els infants quan, construïm plegades la llengua anglesa, són els “Animals”, a més a
més les ments privilegiades dels infants, imaginen les formes i colors d’aquests animals d’una forma genial. Així doncs
us volem proposar una activitat creativa, màgica i plena de color!
Are you ready? Doncs a dibuixar! Necessitarem les dues mans per construir una “giraffe” o un “Peacoch”!

GIRAFFE
1

Poseu la mà en aquesta posició

2

Seguiu el contorn de la mà amb un retolador negre

3

Acabeu de dibuixar l’animal

4

Ja el podeu pintar

PEACOCH

Voleu descobrir com dibuixar més “Animals”? No us podeu perdre les propostes que ens fan els auxiliars a
elprat.escolainnova.com o al Youtube Auxiliars de conversa - IntersECCions. Enjoy your holidays!

ESPAI D’EDUCACIÓ AMBIENTAL TOT FENT EL CABUSSET
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. 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

1

Proposta de treball: els Invertebrats del Delta
Pel Delta hi ha una gran biodiversitat d’invertebrats. A
la següent fitxa us presentem a un insecte coleòpter,
l’escarabat terrer o de les dunes que viu a la sorra de
les platges. Us deixem una fitxa didàctica per l’alumnat
de cicle superior de primària i secundària https://bit.
ly/2XU3YOI i les respostes de suport pel professorat

https://bit.ly/2Y2TDjB

A més també podeu jugar aquest qüestionari online. Es
tracte d’un Kahoot sobre els invertebrats del Delta del
Llobregat. https://bit.ly/2Y6zPgm

2

Scape Room virtual del Delta
Joc d’enginy digital per salvar a una investigadora
atrapada al Delta, superant diferents reptes al voltant
dels ocells, plantes deltaiques, rastres...
Joc pensat per alumnes de Cicle Superior per jugar en
família i Educació Secundària que han estat als espais
Naturals del Delta. https://bit.ly/30lFHUq
Vinga a jugar, que us ho passareu molt bé!

3

10 recursos educatius on-line sobre el medi ambient
Activitats i recursos on-line per treballar i reflexionar
sobre el medi ambient.

https://bit.ly/2URBunQ

4

Proposta de treball: les tortugues marines del CRAM
Des del CRAM proposen a l’alumnat de cicle inicial i mitjà de primària veure el vídeo de la història de la
Manyet, una tortuga que va anar al seu centre https://bit.ly/2AbG8ph.
Un cop vist, podeu entrar al web del CRAM perquè l’alumnat pugui buscar algunes de les tortugues
pacients que tenim al centre en aquest moment i llegir perquè han arribat al CRAM i que els hi ha passat
https://bit.ly/36rTBWc.
Cada alumne/a, pot triar la tortuga que més li hagi cridat l’atenció i pot representar amb un dibuix la
seva història.
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