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L’escola, més necessària
i més segura que mai
Arrenca un curs ple d’incerteses i amb els protocols sanitaris activats
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Telèfons
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[ Mossos d’Esquadra 934780347
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[ 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
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[ 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 
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A

Acabamos de vivir lo que seguramente supone el inicio de curso más extraordinario que podamos recordar, el 
más necesario y, al mismo tiempo, el más complicado e incierto. Necesario, porque era urgente volver a abrir 
las escuelas y los institutos. Lo ha resumido bien el reconocido epidemiólogo Antoni Trilla: “El efecto del cierre 
de los colegios en la transmisión del coronavirus es poco conocido. El efecto negativo del cierre de las escuelas 
en la salud y el bienestar de los niños está bien documentado “. Ahora más que nunca, hay que recordar un 
principio básico en el que, en El Prat, creemos firmemente: que la educación, presencial y segura, es clave para 
construir sociedades más cohesionadas, más justas, más críticas y más libres.

Por eso, hay que agradecer a toda la comunidad educativa el esfuerzo que está haciendo; el que hizo mientras 
los centros permanecían cerrados, intentando mantener la actividad lectiva a través de la red, y ahora, 
reorganizándolo todo y tomando todas las medidas oportunas para extremar la seguridad sanitaria. Y hay 
que exigir a la Generalitat que esté también a la altura, dotando a las escuelas e institutos de suficiente 
personal y material.

La reapertura de las aulas era un ejercicio necesario y, como decía, complicado. Llega en un contexto de 
incertidumbre en que es importante que las familias tengan claro que pueden confiar en los centros educativos. 
Desde el Ayuntamiento hemos preparado planes de apertura para los centros municipales (las guarderías y 
la Escola d’Arts en Viu): hemos adecuado los entornos de los mismos, hemos reforzado la limpieza y hemos 
puesto a disposición del Departamento y de los centros ciertas zonas de los equipamientos culturales y 
deportivos municipales para que puedan ser usadas como espacios educativos en caso necesario. Y estamos 
preparados para luchar contra la brecha digital en aquellos casos en que los niños tengan que seguir las clases 
desde casa, como hicimos durante el confinamiento.

El Prat es y quiere seguir siendo una ciudad educadora, y por eso es clave recuperar la educación presencial 
y segura. Lo hacemos en un contexto de incertidumbre, pero con confianza en nuestros centros educativos. 
Ahora más que nunca, creemos en la educación.

Es clave recuperar la 

educación presencial y 

segura. Lo hacemos en un 

contexto de incertidumbre, 

pero con confianza 

en nuestros centros 

educativos. Ahora más 

que nunca, creemos en la 

educación.

Ara més que mai, confiem 
en l’educació

cabem de viure el que segurament suposa l’inici de curs més extraordinari que puguem recordar, el més 
necessari i, alhora, el més complicat i incert. Necessari, perquè era urgent tornar a obrir les escoles i els 
instituts. Ho ha resumit bé el reconegut epidemiòleg Antoni Trilla: “L’efecte del tancament dels col·legis en 
la transmissió del coronavirus és poc conegut. L’efecte negatiu del tancament de les escoles en la salut i el 
benestar dels infants està ben documentat”. Ara més que mai, cal recordar un principi bàsic en el qual al Prat 
creiem fermament: que l’educació, presencial i segura, és clau per construir societats més cohesionades, més 
justes, més crítiques i més lliures.

Per això, cal agrair a tota la comunitat educativa l’esforç que està fent; el que va fer mentre els centres 
romanien tancats, mirant de mantenir l’activitat lectiva a través de la xarxa, i ara, reorganitzant-ho tot i 
prenent totes les mesures oportunes per extremar la seguretat sanitària. I cal exigir a la Generalitat que estigui 
també a l’altura, dotant les escoles i instituts de prou personal i material.

La reobertura de les aules era un exercici necessari i, com deia, complicat. Arriba en un context d’incertesa en 
què és important que les famílies tinguin clar que poden confiar en els centres educatius. Des de l’Ajuntament 
hem preparat plans d’obertura per als centres municipals (les escoles bressol i l’Escola d’Arts en Viu): n’hem 
adequat els entorns, hi hem reforçat la neteja i hem posat a disposició del Departament i dels centres certes 
zones dels equipaments culturals i esportius municipals perquè puguin ser usades com a espais educatius en 
cas necessari. I estem preparats per lluitar contra la bretxa digital en aquells casos en què els infants hagin de 
seguir les classes des de casa, com vam fer durant el confinament. 

El Prat és i vol seguir sent una ciutat educadora, i per això és clau recuperar l’educació presencial i segura. Ho 
fem en un context d’incertesa, però amb confiança en els nostres centres educatius. Ara més que mai, creiem 
en l’educació.

Lluís Mijoler
L’alcalde

És clau recuperar l’educació 

presencial i segura. Ho fem 

en un context d’incertesa, 

però amb confiança en els 

nostres centres educatius. 

Ara més que mai, creiem en 

l’educació.

       
    @Mijoler       
    mijoler
    mijoler
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Les 4 claus

[1]

L’aprenentatge mira de 

desenvolupar-se amb la 

màxima normalitat possible, 

seguint les instruccions 

sanitàries i garantint la 

funció social de l’educació.

[2]

S’ha volgut garantir la 

màxima presencialitat 

de tot l’alumnat, fent 

grups estancs, amb 

un espai i tutor/a de 

referència i el màxim 

control dels contactes.

[3]
És imprescindible la 

col·laboració de tota la 

comunitat educativa 

—incloses les famílies— 

perquè l’activitat escolar 

s’estigui duent a terme 

de manera segura 

i confortable.

[4]
S’ha creat una comissió 

integrada per personal 

municipal i representants 

dels centres i de les 

famílies per coordinar 

les accions necessàries.

L’escola, més 
necessària i 
més segura 

que mai

Fa uns pocs dies que els centres educa-
tius del Prat han reobert les portes per 
iniciar el nou curs 2020-2021. I ho han 
fet aplicant totes les mesures de segu-
retat i requisits sanitaris establerts per 
les autorirats, amb plans d’organització 
i reforç de les mesures de neteja, desin-
fecció i ventilació dels edificis.

La gran majoria de l’alumnat no tor-
nava a trepitjar una aula des de feia 
6 mesos, quan al març es va decretar 
l’estat d’alarma i les escoles i instituts 
van tancar. Infants i adolescents han tor-
nat a veure companys i companyes que 
feia molt que no veien, han tornat a tenir 
davant professors i professores. Al Prat, 

han començat el curs 8.726 alumnes de 
0 a 16 anys (424 a les escoles bressol pú-
bliques, 5.650 d’infantil i primària i 2.648 
d’ESO).

Màxima normalitat, 
mínim risc

Dins de la situació en què ens trobem, 
l’aprenentatge als centres educatius 
mira de desenvolupar-se amb la màxi-
ma normalitat possible, seguint les ins-
truccions sanitàries i garantint la funció 
social de l’educació. L’escola és un en-
torn segur, amb el risc mínim assumible, 
i els mateixos centres educatius estan 
en condicions de contribuir al control 
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Dies abans 
de l’inici del 

curs, entre 
altres mesures, 

l’Ajuntament 
va pintar 

indicacions 
al terra per 
facilitar el 

manteniment 
de la distància 

de seguretat 
en els accessos 

als centres 
escolars.

de l’epidèmia i a la ràpida identificació 
de possibles casos i de contactes. 

Presencialitat                          
i estabilitat

Un dels principals objectius ha estat 
garantir la màxima presencialitat de tot 
l’alumnat de totes les etapes, fent grups 

estables —és el mateix amb un espai i 
tutor/a de referència i el màxim control 
dels contactes— per tal d’establir-ne la 
traçabilitat en cas de contagi. Durant el 
curs s’anirà determinant l’ús de masca-
reta, que anirà canviant d’acord amb les 
condicions sanitàries. En cas de contacte 
amb terceres persones o altres grups cal-

drà augmentar les mesures de seguretat. 
En cas que les condicions sanitàries 

empitjoressin, tots els centres disposen 
de plans d’organització que preveuen 
l’ensenyament telemàtic i la utilització 
de nous espais al municipi ❧

Vídeo a elprat.tv

La igualtat d’oportunitats, 
més important que mai
Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés 
a l’educació en condicions d’equitat, amb especial atenció a l’alumnat més 
vulnerable.

Durant el final del curs passat i al llarg del present, s’han enfortit els projectes 
que acompanyen i assessoren les famílies i l’alumnat amb més necessitats 
socioeducatives, en totes les etapes educatives. Això es fa a través de projectes 
com els tallers de suport per a l’èxit escolar, que atendran al voltant de 300 
alumnes de 10 escoles i 4 instituts, o els projectes per donar suport a l’alumnat 
d’educació postobligatòria, que impliquen una atenció personalitzada a cada  
noi o noia amb la seva família per ajustar-se al màxim a les seves necessitats.

Així mateix, per tal de garantir que tot l’alumnat disposi del material necessari 
per iniciar el curs,  l’Ajuntament  seguirà atorgant als centres les subvencions 
per a material escolar i llibres de text i fent el desplegament del projecte 
SORELL de reutilització de llibres, amb un import aproximat de 80.000 €.

Els projectes del programa IntersECCions també segueixen endavant, 
amb les modificacions necessàries per portar-los a terme. 

Totes les activitats estaran supeditades als protocols de seguretat i 
higiene establerts pels centres educatius i el mateix Ajuntament.

Suport a les 
famílies i activitat 
extraescolar
L’activitat de les AMPA i AFA i dels 
projectes que desenvolupen s’ha 
adaptat des de l’inici de la pandèmia 
a les prioritats que requereix la 
situació actual; això ha obligat a 
modificar totes les activitats, projectes 
i serveis per tal d’adaptar-los als 
requisits i les condicions de seguretat 
i higiene establertes, per tal de 
desenvolupar-los amb les màximes 
garanties. L’Ajuntament treballa en 
l’acompanyament i assessorament a 
les AMPA i AFA per tal de coordinar 
accions i definir les condicions 
que permetin realitzar projectes, 
com les activitats extraescolars, 
en les millors condicions.
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La col·laboració de les 
famílies és clau
És imprescindible la col·laboració de tots els integrants de la comunitat edu-
cativa —incloses les famílies—  per tal que l’activitat escolar es dugui a ter-
me d’una manera segura i confortable. 

Cal respectar al màxim les entrades i sortides del centre que té assignades 
cada alumne/a i ser molt puntuals, ja que es fan de manera esglaonada en 
intervals de 10 minuts, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre 
de grups estables. 

Per entrar a l’escola, l’alumnat ha de presentar absència de simptomatolo-
gia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc ha d’haver tingut 
contacte estret amb cap positiu confirmat (o amb simptomatologia com-
patible) en els 14 dies anteriors. Les famílies han de fer-se responsables de 
l’estat de salut dels seus fills i filles i de signar una declaració responsable a 
l’inici del curs ❧

La implicació de 
l’Ajuntament
Tot i que les competències en 
educació són de la Generalitat, 
l’Ajuntament del Prat ha donat 
suport en tot moment a la 
comunitat educativa perquè aquest 
curs es pugui desenvolupar amb 
la màxima normalitat possible, 
malgrat la situació d’epidèmia.

S’ha creat una comissió mixta local 
integrada per personal municipal 
i representants dels centres 
educatius, famílies i Inspecció per tal 
de coordinar les accions necessàries. 

El consistori ha elaborat els 
plans d’obertura de les escoles 
bressols municipals i de l’Escola 
d’Arts en Viu, que depenen 
directament de l’Ajuntament. 

Amb la finalitat de comptar 
amb espais alternatius als 
centres educatius, l’Ajuntament 
ha posat a disposició d’escoles i 
instituts diversos espais esportius 
i culturals per realitzar-hi 
les activitats educatives en 
cas que sigui necessari. 

La vigilància a les entrades i 
sortides dels centres i la mobilitat 
als entorns escolars també 
han estat reorganitzades, amb 
accions com la senyalització de 
la distància de seguretat per a 
l’arribada i sortida de l’alumat.

Mesures extraordinàries de 
neteja i desinfecció
L’Ajuntament ha elaborat un pla de neteja i desinfecció per a les 18 escoles 
bressol, de primària i d’educació especial, específic per al retorn escolar 
en aquesta situació de pandèmia.

Aquest pla comporta un increment dels recursos destinats a aquesta 
compentència municipal i una reorganització i ampliació de les tasques de neteja 
i desinfecció. S’ha augmentat la freqüència d’aquestes tasques, incorporant-hi 
la intervenció a les escoles durant el torn de matí per reforçar la neteja i 
desinfecció de lavabos i també dels espais on es fan les activitats extraescolars 
abans que comencin. 

Aquestes mesures es complementen amb altres tasques de neteja preventives, 
que es fan per part del professorat, alumnat i consergeria durant tot l’horari 
escolar, posant a disposició dels centres productes de neteja i desinfecció 
per a tasques puntuals.



EL PRAT

10
octubre 20

Escoles bressol: acompanyament 
a infants i famílies
Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels in-
fants, tant a nivell físic com emocional. Per això, la reobertura de les escoles 
bressol municipals s’ha plantejat tenint en compte les prevencions i mesures 
que han indicat les autoritats sanitàries. S’ha mirat de fer de l’escola un en-
torn segur tenint en compte diferents mirades: la de la salut, la de la higiene 
i, sobretot , la de l’educació.

Ha estat necessari reajustar els projectes educatius de les diferents escoles 
bressol, buscant la manera de mantenir l’acompanyament als infants i a les 
seves famílies en aquest període d’escolarització tan especial.

L’experiència dels casals d’estiu ha estat molt valuosa en aquest sentit i, 
en la mesura que es pugui, es buscaran altres formats de participació i 
d’integració de les famílies a les escoles. Cada escola bressol ha redactat el 
seu pla d’obertura, on estableix l’organització interna sobre els aspectes hi-
giènics, de salut i pedagògics. S’ha prioritzat tenir una part de l’espai exterior 
integrat a cada aula, per oferir als infants un entorn més segur. 

Durant aquest curs se seguiran generant projectes relacionats amb el pro-
grama municipal IntersECCions, com el Remena la Nau, els que tenen a veure 
amb dansa de Camins Vius i els vinculats a Converses Literàries.

També se seguirà fent música en família al Cabusset, i s’obriran l’Espai Fami-
liar i l’Espai Nadó. L’espai de joc, de moment, no es podrà oferir ❧

Una “lliçó 
inaugural” diferent
Enguany, les circumstàncies 
sanitàries han provocat que no 
s’hagi pogut celebrar una lliçó 
inaugural del curs presencial, 
com s’ha fet en cursos anteriors. 
L’alternativa és un espai web a 
elprat.cat amb diversos continguts, 
la majoria audiovisuals, on, sota la 
premissa “Ara més que mai, educació 
perquè...”, es dona la benvinguda al 
curs, amb la intervenció de membres 
de la comunitat educativa i un 
missatge de l’alcalde, Lluís Mijoler.  

Aquest espai web també 
incorporarà el tradicional 
homenatge al professorat amb 
25 anys de trajectòria a la 
ciutat i el millor alumnat de la 
postobligatòria del curs passat.

El Consell dels 
Infants reprèn 
l’activitat

Aquest curs, el Consell dels Infants 
del Prat reprendrà els projectes 
que els efectes derivats de la 
pandèmia de la COVID-19 van 
deixar a mitges, sobretot el treball 
entorn de la diversitat sexual i de 
gènere i la defensa dels drets LGBTI. 
Durant el primer trimestre de curs, 
l’alumnat que fa 6è de primària 
podrà participar en el sorteig per 
formar part del Consell dels Infants. 

Contra la bretxa digital
L’Ajuntament del Prat col·labora amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
en el pla de digitalització dels centres i, fins i tot, ha anat més enllà. Per exemple, 
els més de 200 alumnes als quals l’Ajuntament va cedir una tauleta digital a 
finals del curs passat les han tingut durant tot l’estiu i encara en poden gaudir 
actualment (recentment s’han lliurat 100 tauletes més). També s’ha facilitat 
accés a Internet a 130 d’aquests/es alumnes.  Així s’ha volgut garantir la 
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i la cultura a través d’Internet.
Amb l’objectiu de fer una correcta distribució d’aquests recursos segons el moment 
de la pandèmia, se seguirà la coordinació estreta amb els centres educatius per 
fer una bona detecció de les necessitats concretes de l’alumnat i les famílies. 
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“Durant l’estiu hem preparat un 
pla de reobertura de l’escola i, tot 
i que la situació de la pandèmia 
és canviant, mantenim aquest pla 
i tenim les idees clares del que 
cal fer amb els recursos de què 
disposem. Posem les màximes 
mesures de seguretat i comptem 
amb la complicitat de les famílies. 
Per exemple, no ens trobem amb 
les famílies al pati, hi ha tres horaris 
diferents d’entrada segons el grup, 
els temps d’esbarjo també són 
diferenciats, etc. La idea és que 
cada alumne/a estigui dins del seu 
grup estable o bombolla durant 
tota la jornada. De fet, és com si 
d’una escola n’haguéssim fet tres, 
que funcionen en paral·lel. Ens en 
sortirem, això segur”.

MARI PAZ GONZÁLEZ
Directora de l’Escola Jacint Verdaguer

“Tenim les idees 
clares del que 
cal fer i ens en 
sortirem”

“Tenim molt clar que el millor 
escenari per fer docència són 
les escoles i els instituts, és a 
dir, la presencialitat d’alumnat i 
professorat. Amb aquesta idea 
treballem cada dia, es pot dir que 
des del 12 de març. Al darrere hi ha 
molta reflexió, molt treball, moltes 
reunions... per assegurar, al màxim 
possible, unes condicions òptimes 
dintre de la situació sanitària en 
què ens trobem. Per a nosaltres, 
el principal és la salut, i al voltant 
d’això organitzem tota l’activitat 
educativa. Hi ha un protocol molt 
clar i el seguim al peu de la lletra. I si 
la situació canvia ens hi adaptarem, 
que les famílies estiguin tranquil·les”.

MARTA MAÑES
Directora de l’Institut Baldiri Guilera

“El millor 
escenari per a 
la docència són 
les escoles i els 
instituts”

“Des de l’AMPA, conjuntament amb 
tot l’equip tècnic (Direcció, Cap 
d’Estudis, Secretaria, Administració...), 
s’ha treballat al màxim per seguir 
les directrius del Departament de 
Salut de la Generalitat perquè en 
tot moment l’alumnat estigui segur. 
Veient l’esforç enorme que ha fet 
l’Escola, les famílies podem estar 
tranquil·les, ja que s’ha treballat en 
tots els àmbits, pensant sempre 
en l’educació i en el benestar dels 
alumnes. Són moments que espanten, 
però tots junts aconseguirem, amb 
els mitjans disponibles, que aquest 
temps els passem de la millor manera 
i, sobretot confiant plenament en la 
nostra escola”.

JOSE ANTONIO RISQUE MOLERO
President de l’AMPA de l’Escola Galileo Galilei

“Veient l’esforç 
enorme que 
ha fet l’Escola, 
les famílies 
podem estar 
tranquil·les”
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La necessària tornada a l’escola ha 
generat també dubtes i temors 
entre moltes famílies. Per resoldre’n 
alguns, parlem amb Joana Cabré Segú. 
Durant els seus 30 anys d’exercici 
professional al CAP Doctor Pujol i 
Capsada, aquesta pediatra ha atès 
milers de famílies pratenques i, 
destaca, ha viscut l’evolució positiva 
de la ciutat en l’àmbit de la salut.

“S’ha de 
tornar a 
l’escola 
formadora 
i al mateix 
temps 
acollidora”

Joana Cabré Segú, pediatra 
al Prat
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Els i les científiques treballen contrare-
llotge per conèixer el nou coronavirus i la 
malaltia que causa, la COVID-19. Què sa-
bem sobre si els infants pateixen aquesta 
malaltia, i com?
La majoria dels infants infectats no presenten 
símptomes, o si els tenen són lleus. 

Quines evidències hi ha sobre la capacitat 
dels infants de transmetre el virus?
Els nens transmeten menys el virus als adults que 
els adults als nens. En un estudi dut a terme fins 
al 31 de maig d’enguany, fet a la Vall d’Hebron, 
es van analitzar 89 famílies en les quals hi va ha-
ver un nen infectat. Només en tres el contagi es 
va originar en un menor. Aquest resultat, valorat 
positivament pel Dr. Pere Soler (cap de la unitat 
de malalties infeccioses de la Clínica Infantil de 
la Vall d’Hebron), és un missatge tranquil·litzador 
pel que fa a la reobertura de les escoles. 

Quins són els símptomes als quals cal estar 
atents en un infant? 
Els símptomes son majoritàriament inespecífics i 
molt variats. Els més freqüents són respiratoris i 
gastrointestinals. El millor és consultar el pedia-
tre o infermera pediàtrica davant de qualsevol 
simptomatologia i així valorar el cas.

Aquest estiu s’han realitzat casals d’estiu, 
amb molta prudència i amb mesures de se-
guretat sanitària excepcionals. Hi ha hagut 
alguns casos d’alertes, però no semblaria 
que hi hagi hagut situacions de contagi 
greu. Quin balanç en faria des de la seva 
experiència, des d’una perspectiva sani-
tària? És això un bon senyal extrapolable 
a la reobertura de les aules?
No, la situació no és del tot extrapolable, ja que 
les activitats als casals es duen a terme a l’aire 
lliure i les de l’escola no. En tot cas, l’estudi Kids 
Corona del  l’Hospital de Sant Joan de Déu als ca-
sals d’estiu, i centrat en la transmissió entre nens, 
conclou que el virus es transmet menys entre nens 
que entre adults, el que és un fet positiu a tenir en 
compte a l’hora d’encarar l’inici del curs.

“L’efecte del tancament dels col·legis en 
la transmissió del coronavirus és poc cone-
gut. L’efecte negatiu del tancament de les 
escoles en la salut i el benestar dels infants 
està ben documentat”, comentava fa poc 
l’epidemiòleg Antoni Trilla. Ho comparteix?
Sí, ho comparteixo. L’efecte negatiu del tanca-
ment de les escoles està ben documentat tam-
bé pel grup d’experts de la Societat Catalana de 

Pediatria. S’ha de trobar l’equilibri i l’equitat en 
l’aprenentatge, recuperar els hàbits i horaris ali-
mentaris, de descans i treball. Els mestres i tutors 
hauran d’estar amatents a canvis caracterials o 
de comportament, donats per possibles vivències 
negatives durant el confinament. S’ha de tornar a 
l’escola formadora i al mateix temps acollidora. La 
tasca dels docents serà, com sempre, primordial 
en el benestar i la formació dels infants.

Quins han estat els efectes del tancament 
de les escoles en la salut i benestar de les 
criatures?
Hem detectat casos d’ansietat en el context, so-
bretot, de famílies molt amoïnades per la COVID. 
També ha augmentat el sobrepès i l’obesitat, con-
seqüència del canvi d’hàbits que ha comportat  
tant el tancament d’escoles com el confinament.

A l’hora d’anar a l’escola, quina és la me-
sura de precaució sanitària més important 
que han de tenir en compte les famílies?
Les mesures bàsiques i universals, i que tenen de-
mostrada la seva efectivitat, són la protecció amb 
mascareta, el rentat freqüent de mans i la distàn-
cia social. La recomanació de no compartir estris 
escolars ni menjar també és efectiva. El nen no 
ha d’anar a l’escola si presenta algun símptoma. 
Mantenir aquestes precaucions i no oblidar-les és 
cabdal en la prevenció de la infecció. 

Tornar a obrir les aules, i fer-ho de forma 
segura, ha requerit la implicació de molts 
agents, també dels serveis d’atenció pri-
mària. Com us heu organitzat per acom-
panyar els centres educatius?
Hem aprés de la pandèmia que sense organit-
zació no s’avança. La situació actual ha portat 
els departaments de Salut i Ensenyament i els 
organismes municipals a coordinar-se per donar 
la millor resposta. S’ha creat la figura del gestor 
COVID, que serà l’interlocutor amb escoles, insti-
tuts i el CAP, coordinant els circuits per a l’estudi 
dels possibles casos o contactes. S’afegeix tam-
bé la col·laboració de l’Ajuntament, que ha ce-
dit espais per poder fer efectiva la logística dels 
circuits.

Voldria afegir alguna cosa més?
La nostra prioritat és la de mantenir una bona ac-
cessibilitat als serveis sanitaris. La comunicació i 
coordinació entre escoles, famílies i CAP es el més 
important per informar i solucionar la problemàti-
ca que comporta la COVID ❧

[ Bertran Cazorla ]

“El millor és consultar 
el pediatre o 
infermera pediàtrica 
davant de qualsevol 
simptomatologia”

“Ha augmentat 
l’obesitat a causa 
del canvi d’hàbits 
que ha comportat el 
tancament d’escoles 
i el confinament”

“La majoria dels 
infants infectats 
no presenten 
símptomes, o si els 
tenen són lleus”

“Els departaments de 
Salut i Ensenyament  
i els organismes 
municipals ens 
coordinem per donar 
la millor resposta”
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Jordi Ibern i TortosaAntonio Miguel Ruiz RedondoCarmelo Declara Merino
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    @jordi_ibern       
    @ERC_ElPrat       
    Esquerra El Prat

Educació, records 
i esforç
Vull desitjar força a tota la 
comunitat educativa de la ciutat amb 
l’inici d’un curs escolar excepcional i 
agrair la feina a les famílies, que han 
entès que els nostres infants necessiten 
normalitzar la seva educació i retrobar-se 
amb els seus amics i amigues d’escola. 

L’educació és un dels millors tresors 
que tenim, com a espai de creixement 
personal, igualtat d’oportunitats i cohesió 
social, cal cuidar-lo i preservar-lo. 

També vull tenir un record tant 
per a les persones que ens han deixat des 
del passat mes de març per culpa de la 
pandèmia de la COVID-19 com per als seus 
familiars, que han patit aquesta pèrdua en 
unes condicions tan dures. Tot el meu condol. 

I per acabar aquest apartat de records, 
no vull oblidar els presos, les preses, els 
exiliats i les exiliades polítiques, ni els quasi 
3.000 represaliats per la justícia espanyola. 
L’exercici dels drets de llibertat d’expressió, 
de reunió, de protesta i, més important 
encara, de vot no es pot perseguir. 

Cal diàleg i no repressió. Però 
perquè es donin les condicions perquè 
aquest diàleg entre iguals sigui possible cal 
una amnistia general. Tothom ha de poder 
participar en la resolució democràtica del 
conflicte entre Catalunya i l’Estat, per això 
són tan rellevants l’amnistia i la llibertat per 
a totes i tots. És de justícia, i és necessari. 

Finalment, enguany passarem 
de puntetes per la Festa Major. Per 
responsabilitat amb la ciutadania, 
el Ple ha decidit suspendre-la. L’any 
vinent l’hem de fer més grossa i 
gaudir-la el doble! Visca el Prat!

Cuenten con nosotros
Como sociedad tenemos la 
obligación de forjar un futuro mejor para 
las generaciones venideras y eso requiere 
que desde las instituciones públicas se 
den soluciones y certezas ahora.

Vivimos con desasosiego la vuelta a 
las aulas, sin un plan claro sobre las medidas 
preventivas para garantizar la seguridad 
necesaria para el normal desarrollo de las 
clases. Desde Podemos queremos destacar 
la importancia de la educación presencial 
por tres motivos principalmente: el papel 
socializador de la escuela, sobretodo en 
edades tempranas; las desigualdades 
económicas entre la población, ya que no 
están al alcance de todas las familias las 
herramientas ni el espacio idóneos para 
una adecuada formación, y la imposibilidad 
de conciliación familiar motivada por el
sistema productivo, que empaña el auténtico 
cometido de la escuela, convirtiendo los 
colegios en “aparca niños”. El equilibrio no 
es fácil, por eso es necesaria la cooperación 
y la voluntad de la Administración, teniendo 
como prioridad la igualdad de oportunidades. 
Nos jugamos mucho, el futuro. 

Si hablamos de futuro, no podemos 
obviar la urgencia del cuidado del medio 
ambiente. A día de hoy hemos consumido 
los recursos naturales que el planeta puede 
regenerar durante 2020. No hay derecho a que 
el egoísmo por el continuo afán de crecimiento 
económico para beneficio de unos pocos 
hipoteque el bienestar de nuestros jóvenes. 
Como sociedad, aún nos hace falta ambición 
y medidas concretas para revertir esta deriva 
autodestructiva. Tenemos retos importantes 
que requieren lo mejor de cada uno para 
cambiar nuestra relación con la naturaleza y el 
construir una sociedad basada en la igualdad y 
respeto. Para todo ello, cuenten con nosotros.

No les “preokupa”
Uno de los problemas que más inquieta 
a muchos vecinos es la “okupación” ilegal de 
viviendas, un fenómeno que crece de manera 
considerable. Es por este motivo que desde 
Ciudadanos propusimos en el último pleno 
municipal la creación de un plan municipal en 
contra de la “okupación”. 

La “okupación” de una vivienda es un 
acto ilegal que genera una gran indefensión 
tanto a los propietarios como a los vecinos, 
que ven cómo se deteriora la convivencia. El 
acceso a la vivienda para cualquier persona 
es una necesidad imperiosa. Por este motivo, 
desde las diferentes administraciones 
debemos impulsar políticas para generar 
oportunidades de acceso a una vivienda 
digna y asequible. Pero la solución nunca 
puede ser “okupar” la propiedad privada de 
otra persona. Es por ello que Ciudadanos 
propusimos un paquete de medidas 
encaminadas a hacer frente a esta situación. 
Por ejemplo, proporcionar asesoramiento y 
orientación a las víctimas de “okupaciones”, 
reforzar la seguridad y velar por la convivencia 
en fincas con pisos “okupados”, crear 
un censo de viviendas “okupadas” y una 
valoración periódica de la evolución, reforzar 
la vigilancia policial…

Nuestra propuesta fue rechazada 
por el Gobierno del alcalde Mijoler. Está 
claro que nos les “preokupa” lo más mínimo 
la situación de desesperación de muchas 
personas en El Prat que ven cómo les 
“okupan” una propiedad, como tampoco 
les preocupan demasiado las dificultades del 
acceso a la vivienda para personas con pocos 
recursos cuando destinan 3.900.000 € a la 
compra de un edificio innecesario (más unos 
cuantos millones más para adecuarlo), en 
lugar de destinarlos a impulsar la creación de 
un parque público de vivienda social.

    @podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

    @antoniomiguelrr       
    @Cs_ElPrat        
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Una vuelta al cole 
segura
Hace muchos meses que nuestro día 
a día viene marcado por la pandemia de la 
COVID-19, que tanto daño está haciendo 
y que tanto ha cambiado nuestras vidas. 
A la vuelta del periodo estival más extraño 
que recordamos, la situación general nos 
ha hecho tomar desde el Ayuntamiento 
una serie de decisiones dolorosas pero 
necesarias. La suspensión de los actos de la 
Diada de Catalunya y, sobre todo, de la Festa 
Major, motivadas por las recomendaciones 
del comité asesor del Plan de Emergencia 
Municipal, son necesarias para contener la 
propagación de la enfermedad dentro de lo 
posible, evitando grandes concentraciones 
de personas. El lugar de encuentro y 
celebración que significa la Festa Major 
tendrá que esperar a su próxima edición.

Estos días nuestros pequeños 
recuperan cierta normalidad con la vuelta 
presencial a sus escuelas. El plan de 
reapertura que el Govern hizo en junio 
nació sin el necesario consenso, lo que  
causó malestar y decepción a docentes, 
direcciones, familias y ayuntamientos. La 
responsabilidad de la reapertura sigue 
recayendo sobre las direcciones de los 
centros, y se evidencia una gran falta de 
planificación y de recursos extraordinarios.

Desde el PSC defendemos una vuelta 
a la escuela segura para el conjunto de 
la comunidad educativa. Insistimos en la 
importancia de garantizar el derecho a la 
educación en equidad y de trabajar para la 
máxima presencialidad del alumnado en los 
centros. Asimismo, reclamamos que se pongan 
a disposición de las familias los recursos 
necesarios (digitales, etc.) ante posibles 
episodios de cuarentena o confinamientos. 
El Govern, lamentablemente, ha vuelto 
a suspender; también en septiembre.

    @PerezJP_

Incomprensibles 
incerteses
Setembre és, habitualment, el mes 
de la tornada a la normalitat. Aquest any 
l’hem encarat, sobretot les famílies amb 
infants, amb incògnites sobre les condicions 
en què els nostres fills i filles tornarien, sis 
mesos després, a les aules. Sembla difícil 
d’entendre com hem pogut arribar fins aquí, 
amb tantes incerteses, tenint en compte que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
amb les competències transferides pel 
Govern de l’Estat, ha tingut prou temps per 
plantejar l’inici del curs. I sí, ja sabem que les 
dades sanitàries són volàtils i que la situació 
epidemiològica canvia cada dos per tres, però 
la responsabilitat del conseller Bargalló, un 
cop tancades les aules el 13 de març, era: 
primer, garantir l’alimentació dels infants amb 
beca menjador; segon, facilitar mitjans digitals 
a l’alumnat vulnerable, i tercer, plantejar 
escenaris per a l’inici del curs. Zero de tres.

Tot i això, els ajuntaments ens hem 
bolcat a facilitar la feina dels equips de les 
escoles públiques. Exemples: per si cal ampliar 
la capacitat d’escoles i instituts, hem posat a 
disposició espais (que es no podran aprofitar 
perquè el Govern no ha contractat prou 
mestres per desdoblar grups); fem seguiment 
conjunt de les comissions socials, per tal que 
els infants de famílies amb dificultats tinguin 
garantit un curs en igualtat de condicions 
amb mesures com la cessió de tauletes 
electròniques; hem pintat els accessos de les 
escoles per ajudar en l’organització d’entrades 
i sortides, o hem establert un pla de reforç de 
la neteja dels centres a infantil i primària.

Els infants han de tornar a l’escola, 
perquè la seva formació com a persones es 
va veure interrompuda al març, el seu procés 
d’aprenentatge ha de tornar al seu ritme, i 
la seva situació emocional no es pot veure 
encara més afectada per aquesta pandèmia. 

    @alba_bj    
    @elPratenComu      
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Després de mig any tancat 
per la pandèmia, durant 
el qual ha aprofitat per 
fer millores i adaptacions, 
el cinema Capri ha tornat 
a obrir. El públic pratenc 
ha respost amb una bona 
alfuència, per bé que 
l’aforament s’ha reduït 
a un terç, amb butaques 
assignades i amb files 
separades. El Capri és, 
doncs, una manera segura 
de consumir cultura. 
Vídeo a elprat.tv

EL PÚBLIC I LES PEL·LÍCULES TORNEN 
AL CINEMA CAPRI

L’Ajuntament del Prat ha rebut, per quarta vegada, un 
premi del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) com a ajuntament capdavanter en la transformació 
digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió 
interna. Una de les bones pràctiques de l’Ajuntament del 
Prat mencionades per l’AOC és, per exemple, la publicació 
en obert de les dades de l’enquesta sobre l’impacte sanitari, 
social i econòmic de la COVID-19 al Prat. A la foto, la regidora 
de Govern Obert, Innovació, Participació Ciutadana i Memòria 
Històrica, Esther García Fernández, amb el diploma acreditatiu 
del premi, acompanyada per responsables tècnics municipals 
de govern obert, organització i atenció ciutadana.

NOU PREMI A L’AJUNTAMENT PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

El 8 de setembre passat, l’alcalde Lluís Mijoler i el tinent 
d’alcalde de Serveis i Ciutadania, Quim Bartolomé, van 
visitar la pratenca Maria Reverter Riera amb motiu del 
seu centenari. La Maria va néixer a Barcelona, però va 
venir al Prat amb 5 anys perquè a la seva mare li van 
oferir feina al mercat municipal, on la Maria també va 
treballar tota la vida a la parada de la “Pepeta de la Dida”, 
on venien conills. És soltera, viu sola i és totalment 
autònoma; encara es prepara el dinar ella sola. Un cop 
per setmana va a la perruqueria. Pot mantenir una 
conversa perfectament i conserva molta memòria.

VISITA A MARIA REVERTER PELS SEUS 100 ANYS

L’Ajuntament ha presentat aquest 
Pla, laborat amb la participació de 
diverses entitats i del personal tècnic 
del consistori, a més d’aportacions per 
part de la ciutadania. Es tracta d’una 
guia d’actuació que coordina la tasca de 
diversos departaments municipals per tal 
d’integrar-hi la perspectiva de la diversitat. 
També s’ha donat a conèixer l’assessoria 
jove “La Lore”, que complementarà la 
tasca que realitza el Servei d’Informació 
sobre Sexualitat i Afectivitat, el SISA, 
ubicat al Lloro. Vídeo a elprat.tv

NOU PLA LOCAL PER LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA 
I DE GÈNERE
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Coincidint amb el primer ple municipal del curs, 
celebrat el dimecres 9 de setembre, Carmelo Declara 
va prendre possessió com a nou regidor i portaveu del 
grup municipal de Podemos. Declara agafa així el relleu 
de Sandra Daza, que va abandonar el càrrec per motius 
personals al ple municipal de juliol. Vídeo a elprat.tv

CARMELO DECLARA, NOU REGIDOR I PORTAVEU MUNICIPAL DE PODEMOS

La tradicional ofrena floral i acte institucional que cada 10 
de setembre es fa a la pl. del Mestre Estalella amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya es va suspendre aquest any, 
a causa del context sanitari. No obstant, i per mantenir la 
commemoració de l’Onze de Setembre a la ciutat, l’alcalde del 
Prat, Lluís Mijoler, acompanyat dels i les portaveus dels grups 
municipals que ho van desitjar (ERC, En Comú, PSC i Podemos), 
va oferir un missatge institucional a través de la televisió i 
la ràdio públiques, elprat.tv i El Prat Ràdio (91.6 FM). Podeu 
veure l’al·locució a elprat.tv o llegir el discurs a elprat.cat 
(apartat Ajuntament / L’alcalde / Què faig i què penso).

UNA DIADA DIFERENT

En entitats del Prat s’han unit per impulsar la iniciativa 
“El Prat es mou” amb l’objectiu de vendre una samarreta 
solidària i recaptar fons per a totes aquelles persones 
de la ciutat més afectades per la crisi de la COVID-19. 
La campanya proposa que, per Festa Major, tothom 
porti la samarreta solidària “El Prat es mou”, que es 
pot adquirrir per 12 € al web fundacioesperanzah.org/
elpratesmou/ o en els establiments del Prat adherits com 
a punt de venda o recollida de samarretes solidàries.

CAMPANYA SOLIDÀRIA “EL PRAT ÉS MOU”

Aquestes d’aquí dalt són les tres fotos guanyadores del 
concurs  #viulestiualprat 2020 que convoca el Centre Cívic 
Jardins de la Pau. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
1r Premi: @pantypayton; 2n Premi: @mundogarala; 
3r Premi: @victor_ca64.

FOTOS GUANYADORES DE VIU L’ESTIU AL PRAT 2020
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El 15 de septiembre, El Prat 
tenía 1.135 casos acumulados 
de COVID-19 desde el inicio 
de la crisis. Casi la mitad de 
ellos se dieron durante los 
primeros meses de pande-
mia, entre marzo y principios 
de mayo. Del 3 de mayo al 5 
de julio hubo una tregua, con 
solo 73 en total, mientras que 
con el nuevo rebrote, a partir 
del 5 de julio, ya sumamos el 
46 % de los casos (515).

Desde principios de julio, El 
Prat regristra unos 50 casos 
nuevos semanales, situación 
similar a la de municipios de 
nuestro entorno (Área Metro-
politana Sur). El Ayuntamien-
to de El Prat tiene un repre-
sentante en el Consejo Asesor 
Metropolitano de seguimien-
to de la COVID-19, que se re-
úne dos veces por semana y 
analiza los datos diariamente. 
Según dichos datos, El Prat, que comen-
zó la pandemia con unas cifras muy ele-
vadas, está ahora ligeramente por de-
bajo de los municipios del entorno en 
cuanto a la tasa de contagios.

Buena situación 
hospitalaria

A diferencia de la primera fase de la 
pandemia, actualmente los hospitales 
no están recibiendo un número elevado 
de pacientes, ya que la mayoría se tra-
tan domiciliariamente por no presentar 
complicaciones graves. Actualmente, el 
Hospital de Bellvitge, centro de referen-
cia de El Prat, está trabajando con nor-
malidad, con no más de 25 pacientes 
de COVID-19 ingresados, muy pocos de 
ellos en la UCI.

El Hospital de Bellvitge, centro de referencia de nuestra ciudad, está trabajando con 
normalidad, con unos de 25 pacientes de coronavirus, muy pocos de ellos en la UCI

La detección precoz de casos y el se-
guimiento de contactos son imprescin-
dibles para contener los contagios. El 
papel de la atención primaria es funda-
mental y el Ayuntamiento le está dando 
el máximo apoyo para facilitar su traba-
jo. Así, se ha implementado un disposi-
tivo municipal de seguimiento de casos 
en el que participan técnicos de todos 
los ámbitos.

También se ha cedido la zona de ma-
yores del Centro Cívico Jardins de la Pau 
para la realización de las pruebas PCR. 
Asimismo, el Ayuntamiento también co-
labora en el rastreo de casos con los nue-
vos profesionales incorporados como 
gestores COVID ❧

La COVID, estable en El Prat 
con unos 50 casos semanales 

La tasa de contagios en El Prat está algo por debajo que en los municipios del entorno.

La atención 
primaria, clave Vacunación 

contra la gripe
El Ayuntamiento y los CAP han 
programado conjuntamente 
una campaña extraordinaria de 
vacunación contra la gripe que 
se hará en diferentes lugares 
de la ciudad entre mediados 
de octubre y mediados de 
noviembre (más información en 
la página siguiente). Se puede 
acudir directamente, sin pedir 
cita previa. Ahora más que nunca 
es importante vacunarse contra 
la gripe para evitar la confusión 
de síntomas con la COVID-19. 
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El Ayuntamiento moviliza 5,5 millones para la 
estrategia de reconstrucción socioeconómica

La Granja de la Ricarda acogió el pa-
sado mes de julio el acto de firma del 
Acuerdo de ciudad para la reconstruc-
ción social y económica ante la crisis de 
la COVID-19, cuyo contenido se puede 
consultar en elprat.cat. 

En el acto se formalizó la constitución 
de la Mesa para la reconstrucción social 
y económica de El Prat y se aprobó la es-
trategia para llevarla a cabo.

En este sentido, el Ayuntamiento de 
El Prat está movilizando 5,5 millones de 
euros adicionales al presupuesto ordi-
nario de 2020 (de 94,94 millones), entre 
las medidas que ya se han tomado has-
ta ahora y las que se contempla llevar a 
cabo en un futuro inmediato.

Amplio consenso

El acto de la Granja de la Ricarda con-
tó con las intervenciones del alcalde de 
El Prat, Lluís Mijoler; de representantes 
de cerca de una veintena de entidades 
sociales y económicas de la ciudad (de 
desarrollo económico, acción social y 
sindicatos), y los portavoces de las di-
versas formaciones políticas locales con 
representación en el Parlamento de Ca-

Agentes políticos, sociales y económicos consensúan un acuerdo de 
ciudad que prevé el impulso de 73 medidas en materia de cohesión social, 
dinamización económica, sostenibilidad y resiliencia e innovación digital

Acto de la firma del Acuerdo de ciudad para la reconstrucción socioeconòmica de El Prat, en la Granja de la Ricarda.

taluña, incluidas también las que no es-
tán presentes en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de El Prat.

Aportaciones ciudadanas

La estrategia de reconstrucción está 
abierta a las aportaciones de la ciudada-
nía y del tejido social de El Prat. También 
se abrirá una plataforma digital para 
rendir cuentas de forma transparente 
sobre el grado de cumplimiento de las 
medidas del acuerdo. 

Asimismo, se creará un observatorio 
de seguimiento de la situación social 
y económica de la ciudad, que recoja 
datos que faciliten la toma de decisio-
nes de la Mesa. Finalmente, se trabajará 
para conseguir fondos de las adminis-
traciones supramunicipales, la Genera-
litat, el Estado y la UE para desarrollar 
la reconstrucción socioeconómica de la 
ciudad ❧

Vídeo en elprat.tv

No se cederán los ahorros 
municipales al Gobierno central
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, ha anunciado que el Ayuntamiento no 
cederá sus ahorros al Gobierno central, porque los necesita para paliar los 
efectos de la crisis de la COVID-19 en el municipio y financiar la estrategia 
de reconstrucción social y económica de la ciudad. El Pleno Municipal 
ha apoyado de forma unánime esta posición. El Prat se ha sumado así al 
amplio rechazo que ha tenido la intención del Ministerio de Hacienda de 
hacer que los municipios presten sus remanentes al Gobierno central para 
devolvérselos a plazos. El Gobierno central, finalmente, ha rectificado 
su posición y aceptado el planteamiento de los ayuntamientos.
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El Ayuntamiento moviliza 5,5 millones para la 
estrategia de reconstrucción socioeconómica

Acto de la firma del Acuerdo de ciudad para la reconstrucción socioeconòmica de El Prat, en la Granja de la Ricarda.

Ayudas a comercios que sufren 
la crisis de la COVID-19

El Ayuntamiento de El Prat comen-
zó a aprobar en julio las primeras 
ayudas a los comercios de la ciudad 
que han sufrido la crisis causada 
por la epidemia de la COVID-19. Es-
tas ayudas forman parte del Acuer-
do para la reconstrucción citado en 
estas páginas.

En concepto de bonos de levanta-
miento de persiana, para ayudar en 
la reapertura a los establecimientos 
que tuvieron que cerrar, ya se han 
otorgado 35.750 €, a razón de 250 
por bono. Por otra parte, en con-
cepto de ayudas para mantener la 
persiana levantada y no cerrar, se 
han concedido ya 126.408 €, hasta 
1.000 € por ayuda.

Durante el mes de agosto se han 
ido resolviendo las más de 700 
solicitudes  recibidas en la Ofici-
na de Atención a la Empresa en la 
primera convocatoria, que finali-
zó el pasado 21 de julio. Se prevé 
una segunda convocatoria de estas 
subvenciones en otoño, hasta fina-
lizar el año ❧

“He hagut de tancar la 
perruqueria gairebé dos mesos i 
per això m’he acollit als dos ajuts 
de l’Ajuntament, per aixecar 
la persiana i per mantenir-la 
aixecada. També he rebut ajuts 
de la Generalitat i descomptes 
en la quota d’autònoms. La 
veritat, no em puc queixar. 
Aquests ajuts els destino a la 
compra de material d’un sol 
ús, que ara és pràcticament tot, 
i a productes de desinfecció i 
neteja, tot i que no m’arriben per 
a totes les despeses, clar”.

“Tots els 
ajuts són 
benvinguts”

ANTONI MONFORT 
Perruquer

Las atenciones 
sociales crecen 
un 23 % respecto 
a 2019

La Oficina Integral de Atención 
Social (OIAS), abierta desde mayo en 
el Centro Cívico Palmira Domènech 
para reforzar este tipo de atención 
frente a la COVID-19, ya ha hecho 
13.739 intervenciones, un 23 % más 
que el año pasado durante el mismo 
periodo. De estas intervenciones, 
más de 3.000 han sido atenciones 
sociales (presenciales o telemáticas) 
y más de 7.600, gestiones para 
informar sobre trámites para becas 
y ayudas municipales y de otras 
administraciones, como la Renta 
Garantizada de Ciudadanía de la 
Generalitat o el Ingreso Mínimo 
Vital del Estado, entre otros. Solo 
este verano, durante los meses de 
julio y agosto, la OIAS ha efectuado 
2.696 intervenciones, presencial 
o telemáticamente, atendiendo a 
más de 1.100 personas cada mes.
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La situació sanitària no ens
permet celebrar la Festa Major

El Ple Municipal del Prat va decidir a prin-
cipis de setembre suspendre la Festa Ma-
jor del 2020, ateses les recomanacions 
del Comitè assessor del Pla d’Emergència 
Municipal i dels serveis municipals de 
Cultura i Esports. Tots els grups munici-
pals van votar a favor de la suspensió.

Sense trobada i 
contacte no hi pot 
haver festa major

La decisió de suspendre la Festa Major 
a causa del context sanitari té a veure 
amb l’esperit d’aquesta celebració, que 
va més enllà d’una programació cul-
tural. La Festa Major és sinònim de re-
trobament, de contacte, de barreja, de 
celebració conjunta, de xarxa i cohesió 

social. Davant la impossibilitat que això 
pugui passar, i per seguir ajudant a atu-

rar la pandèmia de COVID-19, la suspen-
sió de la Festa Major esdevé un exercici 
de solidaritat i responsabilitat més de la 
ciutat, en un moment especialment de-
licat com és l’inici de curs.

El Prat Ràdio (91.6 FM) oferirà un espai 
especial el divendres dia 25, de 20 a 22 h, 
per donar veu a les entitats que tradicio-
nalment protagonitzen la Festa Major. 

La suspensió de la Festa Major perme-
trà dedicar el pressupost previst per a 
aquesta celebració (al voltant de 250.000 
euros) a dues destinacions: d’una banda, 
al fons municipal de contingència per fer 
front a la crisi sanitària, econòmica i so-
cial i impulsar la reconstrucció de la ciu-
tat, i d’altra banda, a promoure el teixit 
cultural del Prat (vegeu el requadre) ❧

L’Ajuntament decideix suspendre-la i destinar el pressupost previst per a la celebració 
a lluitar contra la crisi social i sanitària i a promoure el teixit cultural local

L’Ajuntament convida la ciutadania a penjar a finestres i balcons domassos amb l’escut de la ciutat, com cada any. 

Aposta clara per 
la programació 
cultural
El Departament Municipal de 
Cultura està treballant per reprendre 
paulatinament i amb totes les 
mesures de seguretat sanitària 
oportunes la programació que 
sigui possible a partir del mes 
d’octubre. Trobareu informació 
a l’agenda d’elprat.cat. 
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El Prat declara 
l’emergència climàtica  

L’Ajuntament ha aprovat, en el ple 
municipal de setembre, la Declaració 
d’emergència climàtica al Prat. Durant 
el mes d’octubre se celebrarà un acte 
virtual, obert a tota la ciutadania, en què 
es presentarà la Declaració d’Emergència 
Climàtica (DEC) i les actuacions previstes, 
moltes de les quals ja estan incloses al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023. 
Podeu consultar el contingut complet de 
la DEC a la pàgina web elprat.cat/DEC.

La crisi de la COVID-19, 
un seriós toc d’alerta

La pandèmia de la COVID-19 té una es-
treta relació amb l’estat de salut del pla-
neta i el nostre model energètic, econò-

mic i territorial. Cal que establim una altra 
relació amb el medi, impulsant una acti-
vitat econòmica més sostenible basada 
en les energies renovables. La transició 
energètica també és font de recuperació 
econòmica i generadora d’ocupació.

El Prat, en primera                            
línia

El nostre municipi està en primera línia 
pel que fa a les conseqüències del can-
vi climàtic: un delta mediterrani enmig 
d’una gran àrea metropolitana i envol-
tat de grans infraestructures. El tempo-
ral Glòria del mes de gener passat ho va 
posar en evidència,  així com el fet que, 
a Catalunya, la temperatura mitjana ha 

L’Ajuntament aplicarà mesures i canvis importants en sis àmbits: 
mobilitat, energia, economia, consum, alimentació i cultura

La Casa de 
l’Energia
El Prat comptarà properament 
amb la Casa de l’Energia, un punt 
d’informació i assessorament a la 
població, comerços i indústries en 
matèria d’eficiència energètica, 
energies renovables, autoconsum, 
edificació d’energia de consum 
nul, pobresa energètica, innovació 
i digitalització de xarxes, vehicle 
elèctric i comunitats locals 
d’energia. L’oficina s’ubicarà 
al c. Ignasi Iglesias, 9. 

Simulació del que podria passar al litoral pratenc si es compleixen els pitjors escenaris de les previsions del canvi climàtic, amb un increment del 
nivell del mar de 3 metres. La platja i part de l’aeroport quedarien inundades de manera permanent. La simulació ha estat elaborada pels serveis 
d’informació geogràfica de l’Ajuntament a partir de les cotes de nivell del territori. 
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augmentat gairebé 1,2º en els últims 65 
anys. 

Els models cientìfics adverteixen que 
plourà menys, però que ho farà torren-
cialment. El nostre aqüífer profund tin-
drà menys aportacions d’aigua i seran 
de pitjor qualitat, alhora que augmen-
tarà la demanda hídrica al municipi. Les 
espècies exòtiques i invasores prolifera-
ran, mentre que la costa seguirà patint 
regressió.

Hi som a temps

Som en temps de descompte, però, mal-
grat aquest panorama desalentador, 
encara som a temps de reaccionar. I cal 
fer-ho de tres maneres: lluitant contra 
el canvi climàtic per mirar de revertir-lo, 
mitigant els efectes que pugui tenir i, 
finalment, adaptant-nos a les seves con-
seqüències inevitables.

Som emissors

El Prat, com totes les ciutats, és emis-
sora de gasos d’efecte hivernacle. Sen-
se comptar l’aeroport ni el port, el Prat 
emet 4,5 tones de CO2 per habitant i 
any. Cal apostar, doncs, per energies 
d’origen renovable.

Per la seva banda, l’aeroport  i el port 
emeten, junts, més emissions que la ciu-
tat i els seus polígons industrials. Con-
sulteu el següent gràfic.

EMISSIONS DE CO2 DE L’ACTIVITAT VINCULADA 
A LA CIUTAT DEL PRAT, 2016
285.869 tCO2

El sector terciari imputa el 49 % de les emissions; el 
transport, el 34 %; el domèstic, el 13 %, i el tractament de 
residus, el 4 %.

EMISSIONS DE CO2 DE L’ACTIVITAT VINCULADA 
A L’AEROPORT, 2018
529.156 tCO2

Inclou les emissions derivades del consum d’energia de la mateixa 
infraestructura, serveis de handling i cicle LTO d’avions (aterratge, 
rodatge, enlairament fins a 1.000 m).

EMISSIONS DE CO2 DE L’ACTIVITAT VINCULADA 
AL PORT, 2018
373.499 tCO2

Inclou les emissions derivades del consum d’energia de la 
mateixa infraestructura i dels moviments dels vaixells i activitats 
complementàries dins l’àmbit portuari.

FONT: AENA. PORT DE BARCELONA I AJUNTAMENT DEL PRAT

En un delta 
mediterrani 
com en el que 
ens trobem, 
la regressió 
de la costa i 
la desaparició 
de les platges 
és una de 
les principals 
amenaces del 
canvi climàtic.

Malgrat els riscos i amenaces, el Prat 
allotja una bona part de dues de les 
principals infraestructures verdes de 
l’àrea metropolitana: els Espais Natu-
rals del Delta i el Parc Agrari del Baix 
Llobregat. No obstant, els consorcis que 
les gestionen estan poc dotats de recur-

sos econòmis i humans. L’Ajuntament 
del Prat treballa per reforçar-los i per 
aconseguir un lideratge metropolità de 
tots dos consorcis, ja que la preservació 
d’aquests espais no pot recaure només 
en els ajuntaments.

Pel que fa al Parc Agrari, el Prat el consi-
dera peça clau en l’aposta per la sobirania 
alimentària, tot potenciant i diversificant 

Les dues joies verdes                               
del Prat
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Cuidar l’aigua 
i el litoral
Entre altres actuacions, la DEC 
planteja una nova estratègia de 
protecció de la platja, juntament amb 
l’Àrea Metropolitana, la Generalitat 
i l’Estat. L’Ajuntament entén que 
l’aportació anual de sorra no és la 
solució a llarg termini. Pel que fa a 
l’aigua, aposta per incrementar l’ús 
d’aigua regenerada en substitució 
de la potable allà on sigui possible.

NO a l’ampliació 
de l’aeroport

Algunes de les mesures previstes 
perquè el Prat s’adapti al canvi 
climàtic passen per consolidar el 
model de ciutat compacta actual, 
crear un corredor verd urbà de 
nord a sud i diversos nodes de 
biodiversitat dins de la ciutat, 
reforçar la protecció dels espais 
naturals i agrícoles, oposar-se a 
l’ampliació de l’aeroport —a la 
qual també s’ha oposat 
recentment el Parlament de 
Catalunya—, connectar els espais 
protegits del litoral, etc.

la producció de l’agricultura periurbana, 
reduint així l’arribada de productes pro-
vinents de zones llunyanes.

No partim de zero

L’actuació de l’Ajuntament del Prat con-
tra el canvi climàtic no és d’ara. Ja l’any 
2008 es va adherir al Pacte d’Alcaldes 
per a l’Energia Sostenible (PAES), i l’any 
2010 va redactar el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible. El 2016 va aprovar 
el Pla Local d’Adaptació al Canvi Cli-
màtic (PLACC). L’any 2019, el PAES i el 
PLACC van confluir en el Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), 
que adquireix compromisos com reduir 
les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle un 40 % per a l’any 2030 i treba-
llar per un subministrament energètic 

segur, disponible, equitatiu i sostenible. 
Per a aconseguir-ho, la DEC proposa 6 
canvis de model:

[ Canvi de model de mobilitat i 
infraestructures
Entre les actuacions previstes en aquest 
apartat destaquen la paulatina amplia-
ció de les zones de circulació a 30 km/h, 
la progressiva electrificació de tots els 
vehicles municipals i la prohibició, per 
als desplaçaments professionals del 
personal de l’Ajuntament, dels vols en 
avió a menys de 1.000 km de distància 
si hi ha alternativa ferroviària. 

[ Canvi de model d’energia
En aquest apartat destaca la promo-
ció d’instal·lacions de generadors 

d’electricitat als terrats privats (resi-
dencials i terciaris) de la ciutat, amb 
l’objectiu de generar 1 megawat de 
potència (MWp) d’energia fotovoltaica i 
1 MWp de solar tèrmica (per a aigua ca-
lenta). Igualment, generar un altre MWp 
a partir de les cobertes dels edificis mu-
nicipals i a l’espai públic. 

Altres projectes són la posada en marxa 
de l’Oficina d’Energia, per donar suport i 
assessorament energètic a la població 
(en especial famílies vulnerables) i em-
preses, l’elaboració d’un mapa energètic 
del Prat on apareguin els consums dels 
edificis, desenvolupar una ordenança 
energètica perquè els edificis nous o re-
habilitats siguin de consum gairebé nul, 
la creació de comunitats de serveis ener-
gètics compartits o, més a llarg termini, 
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Salut i benestar 
de la població
L’Ajuntament presentarà properament 
el Pla de Qualitat de l’Aire, amb 
compromisos propis i també 
demandes a tercers, especialment al 
port i a l’aeroport. També s’activaran 
6 equipaments municipals com 
a refugis climàtics per a casos 
d’emergència, com onades de calor. 
Una altra mesura serà l’increment dels 
punts d’aigua i d’ombra al nucli urbà.

Nova Taula 
pel Clima

Properament es constituirà la 
Taula pel Clima, que substituirà 
l’actual Consell de Medi Ambient. 
L’Ajuntament és conscient 
que l’ingent repte que suposa 
l’emergència climàtica no es pot 
afrontar en solitari, per la qual 
cosa vol sumar-hi, a través de la 
Taula pel Clima, diferents agents 
com sindicats, organitzacions 
empresarials, partits polítics, 
moviments veïnals, aeroport, port, 
Consorci dels Espais Naturals 
del Delta, Parc Agrari, etc. 

que el nou barri de La Seda – Paperera 
sigui d’emissions zero pel que fa a con-
sums elèctrics i tèrmics.
 
[ Canvi de model econòmic
Entre altres mesures, contempla que la 
contractació i compra públiques tin-
guin en compte criteris de baixes emis-
sions en carboni. 
 
[ Canvi de model de consum i residus
Preveu diverses actuacions clau, com 
l’estratègia local de residu zero o la pro-
hibició dels plàstics d’un sol ús als edifi-
cis municipals.
 
[ Canvi de model d’alimentació
Restringir els aliments ultraprocessats i 
potenciar els frescos i de proximitat, al-

hora que es redueix el malbaratament 
alimentari.
 
[ Canvi de model cultural
Introducció de criteris de respecte am-

biental a les bases de contractació pú-
blica d’espectacles, subvencions, forma-
cions, etc ❧

Vídeo en elprat.tv

La “mega aposta” del Prat per 
l’energia fotovoltaica

L’Ajuntament del Prat posarà aviat en marxa un projecte capdavanter perquè 
una vintena d’edificis municipals puguin produir i autoconsumir l’energia 
fotovoltaica que generin, així com compartir-la mútuament. La previsió és 
generar en conjunt 1 megawat de potència. Aquest projecte compta amb el 
cofinançament de fons europeus.

Nova ordenança

El passat mes de juliol, el Ple Municipal va aprovar inicialment, amb la una-
nimitat de tots els grups municipals, l’Ordenança per a la promoció de les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica al Prat.

En propers números d’aquesta revista s’informarà amb detall del projecte 
del megawat i de la nova ordenança ❧
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El 
Ayuntamiento 
abre un piso 
para personas 
sin hogar
El Ayuntamiento de El Prat ha habilitado 
una vivienda para reforzar el servicio de 
atención a las personas con más vulne-
rabilidad (solas, sin hogar y sin red fami-
liar ni social) y que necesitan más acom-
pañamiento profesional para mejorar 
sus procesos de salud y bienestar social.
La vivienda tiene capacidad para alojar 
a 9 personas y cuenta con el apoyo de 
los profesionales de la red de proximi-
dad, equipo integrado por profesiona-
les del ámbito de la inserción social y la 
salud.

El objetivo de este nuevo recurso social 
y sanitario municipal es permitir a las 
personas beneficiarias hacer un proceso 
de recuperación y reinserción social y 

comunitaria, laboral y/o de salud. Tam-
bién busca vincular a estas personas a la 
comunidad a través de actividades y ser-
vicios sanitarios, educativos, culturales, 
formativos y ocupacionales ❧

L’Àrea Municipal d’Acció Social ha po-
sat en marxa un nou model de Serveis 
d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per a 
menors i les seves famílies, adaptant-se 
així a les directrius de la Generalitat, que 
modifiquen l’anterior model on els cen-
tres oberts eren els únics serveis d’atenció 
no residencial. Els SIS són serveis preven-
tius que han de respondre a les necessi-
tats dels infants i adolescents en situació 
de risc i a les de les seves famílies. 

Els Serveis Socials Bàsics, com a porta 
d’entrada del sistema públic de serveis 
socials, són els encarregats de detectar, 
valorar i atendre els casos on correspon 
l’abordatge integral de la situació fami-
liar. Aquest nou servei permet l’atenció, 
remissió i prevenció de les situacions de 
risc des de la proximitat, tot potenciant 

les capacitats i habilitats de pares i ma-
res en la criança dels menors.

Tres programes

El SIS s’estructura en tres programes. 

[ Programa Àncora. S’inicia en el mo-
ment de l’embaràs i atén famílies i in-
fants fins als 6 anys.

[ Programa Ruta. Per a infants entre 
els 7 i els 14 anys i les seves famílies.

[ Programa Passarel·la. S’inicia als 15 
anys i finalitza al voltant dels 18. 

Al SIS no s’hi accedeix directament, 
sinó per derivació dels serveis d’Acció 
Social o Educació. ❧

El Programa Ruta es desenvolupa al Centre 
Cívic Palmira Domènech.

Nou servei socioeducatiu
per a menors i famílies
Per atendre, remetre i prevenir situacions de risc 

Reinserción social



EL PRAT

29
octubre 20

Espai Situa’t, 
nou servei 
per a la salut 
mental

L’Espai Situa’t està vinculat al programa Activa’t per la Salut Mental.

El Prat ha obert recentment l’Espai 
Situa’t, un nou servei vinculat al pro-
grama Activa’t per la Salut Mental, 
de l’Oficina Integral d’Atenció Social. 
Aquest servei està impulsat per la Fede-
ració Salut Mental Catalunya i la Fede-
ració Veus.

L’Espai Situa’t atén amb cita prèvia, que 
s’ha de concertar a través de l’Oficina In-
tegral d’Atenció Social (OIAS), ubicada 
al Centre Cívic Palmira Domènech (c. 
Gaiter del Llobregat, 112). Podeu con-
tactar amb l’Espai Situa’t a través del te-
lèfon 651 715 466 i el correu electrònic  
espaisituat@elprat.cat. 

El servei està adreçat a tothom qui 
vulgui rebre orientació, informació i su-
port per poder millorar alguna situació 
de patiment emocional vinculat al con-
text sanitari actual, a conflictes inter-

personals i de convivència, al possible 
consum d’alguna substància addictiva 
o, senzillament, a la gestió d’alguna 
simptomatologia expressada: angoixa, 
por, dol, etc ❧

Ja podem 
pagar les 
zones blaves 
amb el mòbil

L’aplicació mòbil AMB Aparcament, 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ha ampliat el seu abast i des del 31 de 
juliol ja funciona al Prat. Durant el mes 
d’agost s’ha pogut fer servir a la platja i, 
des de l’1de setembre, també es pot uti-
litzar a les zones blaves del nucli urbà.

Model únic a diversos 
municipis

L’eina té com a objectiu unificar el model 
d’aparcament regulat de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, fins ara gestionat 
individualment a cada municipi. L’app 

de l’AMB també ofereix una solució se-
gura en l’actual context sanitari, ja que 
permet el pagament sense contacte. 

Com funciona?

Per utilitzar el servei, l’usuari ha de 
descarregar-se gratuïtament l’app 
AMB Aparcament, disponible per a 
iOS i Android, i introduir-hi les dades 
personals, les de pagament i les del 
vehicle. Aquesta gestió només l’haurà 
de fer una vegada. Posteriorment, 
haurà d’escollir al mapa el tipus de 
plaça i seleccionar el seu vehicle. Un 
cop fet això, l’app mostrarà la data i 
l’hora d’inici, les tarifes, els horaris i el 
temps màxim d’estacionament. Durant 
l’estacionament, l’aplicació indicarà 
l’import en temps real. Quan l’usuari 
finalitzi l’aparcament, podrà fer el paga-
ment i veure’n el comprovant. Això su-
posa un estalvi econòmic, ja que només 
es paga pel temps real d’aparcament, 
cosa que amb el tiquet tradicional no 
sol passar. A més, en tot moment dispo-
sarà de l’historial d’operacions ❧

“L’app té tres grans avantatges: estalvi 
de temps, ja que no cal anar a buscar 
el parquímetre; estalvi econòmic, ja 
que només pagues pel temps real 
d’estacionament, i pots accedir amb 
més facilitat als descomptes per a 
vehicles poc contaminants”.

“L’app té diversos 
avantatges”

RICHARD ARANDA 
Usuari habitual de la zona blava

L’app suposa un estalvi 
econòmic per a l’usuari
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Joves.Prat dona suport a 
l’ocupació juvenil

[ El programa Referent d’Ocupació 
Juvenil d’El Lloro, Serveis de 
Joventut, continua oferint els 
seus serveis de forma telemàtica 
i amb cita prèvia per tal de 
garantir l’atenció individualitzada 
i l’acompanyament en la recerca 
de feina i de formació. El projecte, 
en coordinació amb el Centre de 
Promoció Econòmica (CPE), el SOC 
i diferents entitats de la ciutat, 
està a l’abast de tots els joves 
d’entre 16 i 29 anys, oferint-los 
diferents recursos. Des de l’inici 
de la pandèmia s’han fet 120 
acompanyaments, 60 tutories 
individualitzades i s’han atès més 
de 690 consultes.]

El voluntariat també 
comença el curs

[ Al Prat hi ha un gran nombre 
d’entitats, de diversos àmbits, 
obertes a la participació de les 
persones voluntàries. Per saber 
quins són els projectes que s’estan 
duent a terme al Prat per part de les 
diferents entitats podeu consultar 
el web elprat.cat/voluntariat o 
visitar el Punt del Voluntariat amb 
cita prèvia al telèfon 93 379 00 50 
(extensió 5600) o al correu electrònic 
voluntariat@elprat.cat.]

Es revisen els protocols de 
les colònies de gats

[ L’Ajuntament està treballant amb 
persones voluntàries, entitats i suport 
tècnic i veterinari per ajustar al 
màxim els protocols i procediments 
a les quatre colònies controlades de 
gats que hi ha a la ciutat, en funció 
de les necessitats derivades de la 
pandèmia de la COVID-19. L’objectiu 
és assegurar el benestar dels animals 
i protegir la salut de les persones 
voluntàries que s’hi dediquen.] 

La reforma d’aquest espai respon a una 
proposta dels pressupostos participatius

La pl. de l’Església serà més 
accessible i amb més arbres

Aquest mes de setembre comencen 
les obres de remodelació de la pl. de 
l’Església, situada davant de la parròquia 
de Sant Pere i Sant Pau. La reforma res-
pon a una de les propostes aprovades 
en el marc dels darrers pressupostos 
participatius.

La reforma té dos objectius principals: 
fer la plaça més accessible i incrementar 
la zona ombrejada a partir de la planta-
ció de més arbres. Les obres tenen una 
durada prevista de 4 mesos i un pressu-
post de gairebé 367.000 €. 

Important lloc de pas

La plaça de l’Església és un lloc de pas 
important per a moltes persones que 
s’adrecen a l’estació de Rodalies. Per 
això, una de les millores se centrarà 
en l’accessibilitat i facilitat de pas. Una 

rampa amb poc pendent (6 %) facilitarà 
l’arribada a la part central de la plaça, que 
està elevada 65 centímetres sobre la ra-
sant del carrer del Doctor Solé i Torrens. 

L’actual paviment de pedra natural, 
bastant irregular, se substituirà per formi-
gó de color terrós, amb diferents textures 
que delimitaran els diferents espais, ja si-
guin de pas o de trobada.

Diversos indrets de la plaça, però es-
pecialment la gran plataforma central, 
guanyaran ombra gràcies a la plantació 
de nous arbres. Aquesta actuació va en 
la línia estratègia d’adaptació de la ciutat 
al canvi climàtic mitjançant la dotació de 
més espais ombrejats per a la població.

Així mateix, s’hi instal·laran més bancs 
i es renovarà l’enllumenat, actualment 
molt envellit, per un altre més eficient 
energèticament ❧

Perspectiva virtual del nou aspecte que tindrà la plaça de l’Església.
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Procés participatiu per a 
un nou Pla Local d’Habitatge

L’Ajuntament del Prat i l’empresa mu-
nicipal Prat Espais estan iniciant el 
procés de redacció d’un nou Pla Local 
d’Habitatge. L’anàlisi i diagnosi de la si-
tuació de l’habitatge a la nostra ciutat ja 
està feta, i ara comença el període de tre-
ballar i acordar les actuacions concretes 
a desenvolupar al municipi durant els 
propers 6 anys. 

Propostes d’entitats, 
agents i ciutadania

El nou Pla Local d’Habitatge vol inclou-
re propostes que provinguin d’entitats,  
associacions, agents locals i ciutadania 
en general, per la qual cosa es posarà 
en marxa un procés participatiu perquè 
tothom hi pugui dir la seva. Trobareu 
tota la informació sobre el procés al web 
www.pratespais.com.

Instrument per a un 
període de 6 anys

La Llei del dret a l’habitatge defineix el 
Pla Local d’Habitatge com l’instrument 
que determina la política municipal en 
aquest àmbit i el marc d’actuació per 
a la concertació d’aquestes polítiques 
amb la Generalitat de Catalunya, amb 
una durada de 6 anys. 

Donar resposta a 
les necessitats

El Pla d’Local d’Habitatge del Prat de Llo-
bregat ha fet ja una anàlisi de la situació 
de l’habitatge al municipi, a partir de la 
qual s’ha construït una diagnosi. Final-
ment, el Pla marcarà els objectius, estra-
tègies i programes concrets per donar 
resposta a les necessitats detectades ❧

Al web www.pratespais.com 
trobareu tota la informació 
sobre el procés de redacció 
i participació del Pla, 
un cop feta ja l’anàlisi i 
diagnosi de la situació 
de l’habitatge al Prat

Habitatge i COVID-19
El mes de juliol es va signar l’Acord de ciutat per a la reconstrucció social 
i econòmica i per impulsar el Prat del futur. Aquest extens document 
estratègic també aborda la situació del parc d’habitatge pratenc.

S’ha vist una estreta relació entre la pandèmia de la COVID-19 i com i on vivim. 
El confinament ha posat en valor el dret a un habitatge digne i adequat. S’ha fet 
evident que unes males condicions d’allotjament i l’amuntegament són una de les 
variables més importants per entendre els nous brots i els contagis comunitaris. 

Cal prendre nota de les lliçons apreses per prioritzar objectius com 
que les famílies que veuen minvats els seus ingressos no estiguin en 
risc de ser desnonades, que les llars siguin espais segurs i lliures de 
violència, que diverses persones o unitats familiars no hagin de conviure 
amuntegades en un mateix habitatge, o que s’atenguin amb diligència 
les deficiències de conservació i s’abordin les millores imprescindibles, 
tant energètiques com d’accessibilitat, del nostre parc d’habitatge.



EL PRAT

32
octubre 20

Presentació de candidatures 
als Premis Ciutat del Prat

La primavera vinent, si la situació sanitària 
ho permet, l’auditori del Cèntric acollirà 
un any més la gala de lliurament dels Pre-
mis Ciutat del Prat, que es retransmetrà 
en directe per www.elprat.tv. 

Aquests premis, instaurats l’any 2009 
i ara de periodicitat biennal, són la més 
alta distinció que atorga l’Ajuntament 
del Prat. El consistori fa una crida a la 
ciutadania perquè hi participi, tot pro-
posant candidats i candidates, que tant 
poden ser persones com entitats.

Tothom pot proposar a l’Ajuntament 
qualsevol nom d’algú vinculat a la ciutat 
del Prat que hagi forjat una trajectòria 
vital exemplar per la seva aportació a la 
comunitat; que hagi engrandit els ideals 
de llibertat, solidaritat i civisme; que 
destaqui en qualsevol àmbit professio-
nal o social, o que la seva activitat hagi 
contribuït a projectar i donar prestigi a 
la ciutat.

Com fer propostes?

Les candidatures les pot presentar 
qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, al Registre General de 
l’Ajuntament del Prat. També s’hi poden
fer arribar mitjançant correu certificat. 
Cal presentar una instància acompanya-
da de la documentació següent:
[ Document acreditatiu dels mèrits i les 
circumstàncies de la candidatura
[ Currículum vitae de la persona que es 
proposa com a candidata, o memòria 
d’activitats en el cas que es tracti de 
qualsevol forma de personalitat jurídica
[ Qualsevol altra documentació comple-
mentària que es consideri convenient, 
a l’efecte d’obtenir més informació del 
candidat o candidata ❧

Trobareu més informació sobre els Premis 

Ciutat del Prat a www.elprat.cat/premisciutat

Persones a títol individual o entitats poden proposar noms com a candidats a rebre 
un d’aquests guardons anuals, la distinció més alta que atorga l’Ajuntament
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Els complexos esportius 
s’adapten a la pandèmia

Degut al context sanitari en què ens tro-
bem, els complexos esportius munici-
pals (CEM) del Prat han hagut d’adoptar 
mesures excepcionals per poder mante-
nir l’activitat. Així, s’hi han establert un 
seguit de mesures generals obligatòries 
per a tots els usuaris: l’ús de mascaretes 
en tot moment, excepte quan s’executa 
la pràctica esportiva, mantenir una hi-
giene sovintejada de mans, desinfectar 
els materials abans i després de cada ús, 
i respectar els nous itineraris de circula-
ció, pensats perquè es creui el mínimi 
nombre de gent possible, entre altres 
mesures.

En l’àmbit de les persones abonades, 
els espais han reduit l’aforament al 50 
%. El programa Prat Activitats ha ajustat 
places per garantir distàncies de segu-
retat. Els cursets també han ajustat els 
aforaments.

Retorn dels abonaments

Les quotes dels mesos de tancament 
degut al confinament ja s’han retornat, 
i en breu es retornarà la part correspo-
nent als dies de tancament de juliol.

Torna el Club Esport                               
Jove

El mes d’octubre tornarà el programa 
Club Esport Jove, adaptat a les noves 
condicions sanitàries dels CEM.

Entitats i personal

Les entitats esportives han hagut de 
presentar un pla d’actuació específic 
amb mesures concretes adaptades al 
seu funcionament, dins de cada CEM i 
seguint les directrius marcades tant per 
les federacions com per l’Ajuntament.

D’altra banda, s’ha fet formació espe-
cífica al personal de les entitats perquè 
puguin ser coordinadors de COVID-19 

Amb l’aplicació de diverses mesures de prevenció es procura mantenir l’activitat 
esportiva de la manera més segura i normal possible per a les persones usuàries

i així es faci una gestió ràpida en cas 
que hi hagués una situació de possible 
contagi. Amb totes aquestes mesures, 

es pot concloure que els CEM del Prat 
estan preparats i són espais de pràctica 
segura d’activitat física i esport ❧
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Els equips sèniors femenins del Club Bàsquet Prat (foto esquerra) i de l’AE Bàsquet Pratenc (dreta) ja fa dies 
que preparen les competicions a Primera i Segona Catalana, respectivament. Tots dos equips estrenaran 
categoria després de celebrar els ascensos aquest estiu. El CB Prat, que va acabar trencant rècords i acabant 
invicte el campionat, retorna a Primera amb el repte de consolidar-se en una categoria molt complicada. Les 
noies del Pratenc, que van acabar segones, també van assolir l’ascens, en aquest cas a Segona, categoria on ja 
van ser fa uns anys. La temporada s’iniciarà el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre. Vídeo a elprat.tv 

EL BÀSQUET FEMENÍ PRATENC PUJA DE CATEGORIA 

El primer equip de l’Atlètic Prat Delta tornarà a estar entrenat 
enguany per Sebastián Olalde i ha dissenyat un equip per 
tornar a lluitar per l’ascens. La passada temporada l’equip 
es va quedar a les portes d’uns ascens històric a Primera 
Catalana. La competició a la Segona Catalana començarà, 
previsiblement, el proper 3 d’octubre. La COVID-19 ha entrat 
de ple a l’equip en aquesta pretemporada. S’ha produït un 
positiu a la plantilla i l’equip ha hagut d’aturar la seva activitat. 

NOU CURS PER A L’ATLÈTIC PRAT DELTA 

EL CLUB BÀSQUET PRAT, A PUNT PER A LA NOVA TEMPORADA 

El primer equip del CB Prat, dirigit un any més per Dani 
Miret, ja ha iniciat els entrenaments de pretemporada per 
preparar el pròxim curS a la lliga LEB Plata, que arrencarà el 10 
d’octubre contra el Benicarló a casa (abans, però, disputarà 
una nova edició de la Lliga Catalana). A la plantilla de l’equip 
hi destaquen les renovacions dels capitans, Martí i Blanch, 
i també les de Sesé i Marzo. Hi tornen les joves promeses 
vinculades al Joventut de Badalona i de les arribades destaca 
el fitxatge del base Joan Creus. En aquesta arrencada, l’equip 
no s’ha pogut escapar de la COVID-19 i ha hagut d’aturar una 
setmana els entrenaments per un cas positiu a la plantilla. 

FOTO: LUIS GARCÍA / CB PRAT

FOTO: LUIS GARCÍA / CB PRAT
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Després de gairebé 5 mesos sense trepitjar un terreny de joc i 
amb el desenllaç de la passada lliga als despatxos, el primer equip 
de l’Associació Esportiva Prat va tornar als entrenaments el 6 
d’agost al Municipal Sagnier. La pretemporada està sent llarga, 
ja que la competició arrencarà el cap de setmana del 17 i 18 
d’octubre. Enguany la Segona Divisió B tindrà 102 equips repartits 
en cinc grups que, alhora, també estaran dividits en subgrups. 
Els equips catalans del grup 3 de la Segona Divisió B han quedat 
aparellats tots junts, sense valencians ni illencs. Vídeo a elprat.tv 

L’AE PRAT TORNA A LA FEINA

Més d’un centenar de parelles van participar el primer 
cap de setmana de setembre al quart slam del circuit 
català de pàdel, celebrat al Pàdel Barcelona – El Prat. 
El torneig va acollir als millors jugadors de Catalunya. 
Les parelles formades per Aranzazu Osoro 
Ulrich – Nelida Brito i Enric Sanmartí – Antón Sans es 
van emportar el torneig a Primera Categoria femenina 
i masculina, respectivament. Vídeo a elprat.tv

El Club Barcelonista Terlenka prepara una temporada històrica, amb 
el debut a Segona Catalana, després d’una temporada de rècords. 
L’equip, entrenat de nou per Raúl Muñoz, presenta una plantilla 
poc canviada respecte del passat any. La competició s’encetarà el 
3 d’octubre rebent l’Atlètic Vilafranca a l’Estruch. El primer derbi 
contra l’Atlètic Prat serà el 6 de desembre, també a l’Estruch.

EL TERLENKA DEBUTA A SEGONA CATALANA

FOTO: SUSANA BAENA / CB TERLENKA

FOTO: ÓSCAR YESTE / AE PRATFOTO: ÓSCAR YESTE / AE PRAT

Aquesta serà la temporada amb més pratencs al primer 
equip de l’AE Prat. A banda del tècnic, Pedro Dólera, 
enguany seran tres jugadors de la ciutat: els davanters 
Xavi Civil, procedent del Vilafranca, i Pablo Ufano, cedit 
pel Cornellà, i el defensa Javi Martos, el futbolista pratenc 
més destacat de la darrera dècada. Martos és el jugador 
de la ciutat que més partits ha disputat a Primera Divisió 
(246) i el segon amb més matxs al futbol professional 
(427), per darrere de Juan Carlos Moreno. Juntament 
amb Moreno, també és l’únic futbolista pratenc que 
ha disputat competicions europees oficials (prèvia 
de la Lliga Europa). Aquesta serà la primera vegada 
que Martos jugarà en un equip del Prat, després de 
passar pel FC Barcelona, CSKA de Sòfia, Girona, Màlaga 
B, Iraklis de Salònica, Charleroi de Bèlgica i Andorra. 

AE PRAT FITXA JAVI MARTOS, EL MILLOR JUGADOR PRATENC DE LA DÈCADA 

EL PRAT ACULL EL MÉS DESTACAT DEL CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL
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Pl. de La 
Granja, 
con su 

característica 
fuente 

esférica.

“El Eixample 
Sud ha venido 
para mejorarlo 
todo”

Asociación Vecinal 
La Granja 
Se creó hace más de 30 años y 
cuenta actualmente con unos 
140 miembros. A lo largo del 
año organizan varias actividades 
para dinamizar el barrio.

Los terrenos que había ocupado la 
granja avícola Colominas dieron lugar 
a finales de los años 60 al barrio de La 
Granja. Hasta aquí llegaron centenares 
de personas migrantes, la mayoría tra-
bajadoras de La Seda, que a partir de 
una iniciativa de la Cooperativa de Vi-
viendas La Unión Téxtil adquirieron los 
terrenos y comenzaron a urbanizar este 
espacio. “Todos estos bloques los ha-
cían los propios vecinos cuando plega-
ban de sus trabajos”, recuerda Salvador 
Martín, presidente de la entidad vecinal 
durante prácticamente dos décadas. 

A lo largo de este tiempo, el barrio ha 
pasado del “aislamiento” respecto al res-
to del municipio a integrarse progresi-
vamente en el tejido urbano con el cre-
cimiento de El Prat a través del Eixample 
Sud. De hecho, La Granja contó con una 
escuela entre 1979 y 1997 y también 

había varios comercios, pero “ahora 
mismo hay muchos locales cerrados”, 
lamenta Martín. Por ello, desde la aso-
ciación confían en que el Eixample Sud, 
actualmente en desarrollo, sirva para re-
activar económicamente la zona y darle 
más vida: “Los tiempos no ayudan, pero 
tenemos la esperanza de que atraiga 
más comercios”, señala su presidente. 
También esperan que “rejuvenezca” un 
barrio eminentemente formado por 
personas mayores. En este sentido, la 
asociación vecinal de La Granja quiere 
iniciar una campaña para acercarse a las 
personas que han empezado a vivir en 
el Eixample Sud, darse a conocer e invo-
lucrarlas en las actividades que organi-
zan a lo largo del año. 

No obstante, la asociación hace una 
valoración óptima del barrio y conside-
ra que “a nivel de servicios estamos bien 
atendidos”. Su presidente enumera al-
gunas mejoras necesarias como el cam-
po de fútbol o los parques infantiles ❧

[ Luis Rodríguez Alonso ]

La Granja, antes aislada 
urbanísticamente del 
resto de El Prat, ya está 
plenamente integrada

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”

UNA ASSOCIACIÓ VEÏNAL CADA MES

¿Cómo es el día a día de la 
entidad?
Nuestro trabajo es atender al 
público. Las personas pueden venir 
al local de la entidad a tomarse un 
café, hablar, jugar a las cartas, reír, 
discutir, pero la sangre no llega al 
río. Vamos, como la vida misma. 

No obstante, la pandemia ha 
obligado a cerrar temporalmente 
la sede de la entidad.
Ahora mismo estamos sin celebrar 
actos de ninguna clase y parece 
que vamos a seguir así una larga 
temporada, pero esperamos poder 
volver a abrir el local de forma 
progresiva. Intentamos ayudar entre 
todos con lo que podemos. 

¿Cómo está siendo la 
comunicación con el vecindario?
Básicamente, a través de WhatsApp. 
La gente habitualmente acudía aquí 
para cualquier cosa, como cuando 
es la época de la declaración de 
la Renta; nosotros ayudamos a 
asesorarlos. 

También organizan varias 
actividades a lo largo del año. 
Sí, ya en enero recogemos las cartas 
de unos 150 niños para los Reyes 
Magos. Y aunque este año no ha 
podido ser, en abril celebramos una 
sardinada popular o la Fiesta Mayor 
el fin de semana antes de Sant Joan.  

¿Cómo es la relación con otras 
entidades de El Prat?
Buena y habitual. Por ejemplo, 
el Centre Cívic Ribera-Baixa o el 
Jardins de la Pau: organizamos 
excursiones con ellos. 

SALVADOR MARTÍN 
Presidente de la Asociación Vecinal 
de La Granja



Gràcies, infants!
Nens i nenes del Prat, 
aquesta secció extraordinària 
de la revista és per a 
vosaltres, que esteu fent tanta 
bondat amb totes les normes 
que cal seguir per evitar el 
contagi del coronavirus. 
Així us volem agraïr el vostre 
esforç i comportament. 
Esperem que la gaudiu!

TORNEM A L’escOLA!

Marina Olego Costa
membre del Consell dels Infants

“Si som prudents tot anirà bé”
“Per a mi la tornada a l’escola ha estat diferent, perquè 
ja he començat l’institut. M’intento preparar el millor 
possible perquè és una nova etapa. Estic molt il·lusionada  
per començar, experimentar i conèixer a altres persones.

També estic una mica nerviosa per lo de la Covid-19, però 
segur que si som prudents tot anirà bé, ENDAVANT!!!”

I TU? VOLs fORMAR PART DEL cONseLL DeLs inFanTs?

El Consell dels Infants el formen una trentena d’infants de la ciutat d’entre 11 i 13 anys (6è de 
primària i 1r d’ESO) i cada any es renoven la meitat dels membres (surten els que acaben 1r d’ESO i 
s’hi incorporen infants que comencen 6è de primària).
Si aquest curs comences 6è de primària i estàs interessada a formar-ne part, pots participar en el 
sorteig. Demana la butlleta a la teva escola, i torna-la omplerta a la teva tutora o tutor abans del          
29 d’octubre.

Si vols que t’expliquem de forma més detallada tot el procés, pots posar-te en contacte amb 
nosaltres per correu electrònic educacio@elprat.cat o consultar el web del Consell dels Infants                                
http://conselldelsinfants.elprat.cat

Estigues pendent de les nostres xarxes!!
facebook.com/ElPratEducacio

twitter.com/elprateducacio  

instagram/ElPrateducacio

Tornar a veure els i les companyes, anar a classe a aprendre 
molt, jugar al pati... Teníem moltes ganes que els infants del 
Prat poguéssiu tornar a les escoles, per poder aprendre, jugar i 
compartir. Cal que ho fem, però, de forma segura. Ens hem de 
cuidar per evitar posar-nos malalts i encomanar les nostres 
famílies. Però no tingueu por: tot anirà bé si seguim unes 
normes senzilles. En aquestes planes, us les expliquem!



cOMENcEM EL cUrs
AMB IL·LUsiÓ I sEGURETAT!

Tota la informació fiable, actualitzada i clara:

A la vostra escola

Al web elprat.cat

A canalsalut.gencat.cat/salutescola

escOLA

cONEIXEM LA NOVA ManERA 
DE CIRcULAr PER L’escOLA

escOLA

FEM sERVir EN OrDRE LEs ENTRADEs I sORTIDEs QUe ENs cOrREsPONEN

cOL·LABOREM EN LA NeTEJA 
DE LA CLAsse

sOM REsPONsABLEs I ENs cUIDEM!

sOM PUNTUALs A L’ENTRADA i 
A LA sORTIDA De L’escOLA

NO OBLIDEM LA MAscARetA, 
ENs RENTEM LEs Mans sOVINT 
I ManTENiM LA DIsTÀNCIA

NO ENs TOQUEM EL NAs I 
LA BOCA AMB LEs Mans Ni 
cOMPARTiM eL MENJAR

LEs escOLEs s’Han PREPARAt i LEs NENes i ELs NENs TAMBÉ, PER AJUDAR A 
QUe TOT VAGi BÉ.

#ElPratEduca
#AraMésQueMaiElPRat



esPAI D’eDUCACIÓ AMBiENTAL
Com ja fa uns quants cursos escolars, es donen a una gran part de l’alumnat 
del Prat les agendes escolars del medi ambient i el desenvolupament que 
dissenya, edita i ens facilita la Diputació de Barcelona. 
En concret, aquest curs escolar 2020-2021 s’han lliurat unes 5.000 agendes 
als centres educatius adherits a la xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”.
 
Volem donar-vos a conèixer algunes de les informacions i activitats que 
es proposen i animar-vos a participar i fer difusió a les xarxes socials  
municipals                     i a les xarxes socials  pròpies de l’agenda: 
al Facebook:  http://www.facebook.com/agendaescolar i  
al Instagram: @agendaescolardiba amb el hastag #escolessosteniblesprat

#ElPratEduca
#AraMésQueMaiElPRat



TORNEM A L’escOLA!


