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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
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stem a punt de tancar un 2020 que tots i totes desitgem deixar enrere. Arribem al final d’un any trist i
extraordinari, que ens ha obligat a reinventar-ho tot i que està posant a prova la nostra capacitat de resistència
física, emocional i econòmica.

La diversitat és la principal
característica d’aquesta
comunitat, però hi ha
un tret característic que
ens uneix: l’orgull de ser
pratenques, de sentir que
som al nostre lloc al món,
d’estimar i sentir-nos
potablava.

La pandèmia ja ens va obligar, enguany, a suspendre la nostra Festa Major. I també impedirà que la Fira
Avícola sigui el que ens agrada que sigui i que volem que torni a ser aviat: la veritable festa major d’hivern
de la nostra ciutat. Aquest 2020, no podrem visitar el pavelló avícola, trobar-nos i abraçar-nos a la Granja de
la Ricarda.
El context sanitari ens ha obligat a innovar i mirar de desenvolupar espais de trobada a les xarxes i on line.
Espais que ens permetin agrair la tasca dels i les criadores que mantenen viva la raça Prat amb cura i estima.
Que ens permetin també visibilitzar la feina de totes aquelles entitats que participen a la Mostra i que fan
d’aquesta una ciutat enxarxada i solidària, capaç d’afrontar situacions adverses com la que patim defensant
la cohesió social. I sobretot, donar suport als i les restauradores locals, que treballen el producte km0 i que
són un dels col·lectius més afectats pels efectes de la pandèmia. La Fira és enguany, sobretot, una ocasió per
ajudar-los consumint els menús, plats i tapes potablava que aquests dies prepararan.
Ara més que mai, en definitiva, la Fira ha de convertir-se en un reconeixement a la comunitat potablava. La
diversitat és la principal característica d’aquesta comunitat, però hi ha un tret característic que ens uneix:
l’orgull de ser pratenques, de sentir que som al nostre lloc al món, d’estimar i sentir-nos potablava. Ara més
que mai, reivindiquem aquest orgull per seguir fent el que hem fet durant aquest 2020: cuidar-nos com a
comunitat, per aturar aquesta maleïda pandèmia i reconstruir la nostra ciutat. Per tornar-nos a trobar, aviat, a
les nostres places o carrers, plens de vida. Ara més que mai, potablava!

Reconeixem la comunitat
potablava

Lluís Mijoler
L’alcalde

@Mijoler
mijoler
mijoler

E

stamos a punto de cerrar un 2020 que todos y todas deseamos dejar atrás. Llegamos al final de un año triste
y extraordinario, que nos ha obligado a reinventarlo todo y que está poniendo a prueba nuestra capacidad de
resistencia física, emocional y económica.
La pandemia ya nos obligó, este año, a suspender nuestra Fiesta Mayor. Y también impedirá que la Feria
Avícola sea lo que nos gusta que sea y que queremos que vuelva a ser pronto: la verdadera fiesta mayor de
invierno de nuestra ciudad. Este 2020, no podremos visitar el pabellón avícola, encontrarnos y abrazarnos a
la Granja de la Ricarda.

La diversidad es la principal
característica de esta
comunidad, pero hay un
rasgo característico que
nos une: el orgullo de ser
pratenses, de sentir que
estamos en nuestro lugar
en el mundo, de querer y
sentirnos potablava.

El contexto sanitario nos ha obligado a innovar y tratar de desarrollar espacios de encuentro en las redes y on
line. Espacios que nos permitan agradecer la labor de los y las criadoras que mantienen viva la raza Prat con
cuidado y estima. Que nos permitan también visibilizar el trabajo de todas aquellas entidades que participan
en la Muestra y que hacen de esta una ciudad cohesionada y solidaria, capaz de afrontar situaciones adversas
como la que padecemos defendiendo la cohesión social. Y sobre todo, apoyar a los y las restauradoras locales,
que trabajan el producto km0 y que son uno de los colectivos más afectados por los efectos de la pandemia.
La Feria es este año, sobre todo, una ocasión para ayudarles consumiendo los menús, platos y tapas potablava
que estos días prepararán.
Ahora más que nunca, en definitiva, la Feria debe convertirse en un reconocimiento a la comunidad potablava.
La diversidad es la principal característica de esta comunidad, pero hay un rasgo característico que nos une: el
orgullo de ser pratenses, de sentir que estamos en nuestro lugar en el mundo, de querer y sentirnos potablava.
Ahora más que nunca, reivindicamos este orgullo para seguir haciendo lo que hemos hecho durante este
2020: cuidarnos como comunidad, para detener esta maldita pandemia y reconstruir nuestra ciudad. Para
volver a encontrarnos, pronto, en nuestras plazas o calles, llenas de vida. Ahora más que nunca, potablava!
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Ara més que mai, potablava
La 47a Fira Avícola no podrà ser, a causa de la pandèmia, la nostra Festa
Major d’hivern. Tot i així, la podrem celebrar, de manera diferent de
com és habitual, a través dels canals virtuals i, especialment, degustant
les preparacions que restaurants i bars pratencs ens preparen

La 47a Fira Avícola s’adapta enguany al
context de la covid. No podrà ser la veritable Festa Major d’hivern del Prat, com
acostumava a ser, però del 3 al 27 de desembre una sèrie d’accions permetran
fer difusió del producte emblemàtic de
la gastronomia pratenca, el Pota Blava,
involucrant-hi la ciutadania, les entitats,
els criadors i criadores i la restauració
per fomentar entre tots i totes l’orgull
potablava. Per això, la campanya es diu
“Ara més que mai, potablava”.
Aquest any, per tant, a la Granja de la
Ricarda no hi haurà cap activitat de la

Fira Avícola ni de la Mostra d’Entitats
ni de la Fira de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Baix Llobregat
—que se celebrarà en el marc del Maig
Cooperatiu de 2021—.
Fira virtual a
elprat.cat/firavicola
Tot es trasllada a l’espai web elprat.
cat/firavicola, que vol ser una fira virtual on poder navegar per diferents espais dedicats als criadors i criadores del
pollastre, la gallina i el capó del Prat, la
gastronomia basada en els productes

de proximitat del Parc Agrari —també
la Carxofa Prat—, les entitats i la ciutadania pratenca.
Mostra d’Entitats virtual
La Mostra d’Entitats també es trasllada
a elprat.cat/firavicola, tal com es va
acordar al darrer plenari d’entitats de
la ciutat. En aquest espai participen les
entitats que van ser presents a la Mostra
de l’any passat o que estaven inscrites
per ser-hi enguany, més aquelles inscrites a la Fira de l’Economia Cooperativa
del Baix Llobregat

❧
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Galeria de fotos amb
el Pota Blava

Tres concursos.
Participeu-hi!

Com podeu veure, a la part superior de moltes pàgines
d’aquesta revista hi apareix una galeria de fotos de
persones amb un pollastre Pota Blava. L’Ajuntament
ha realitzat vídeos, fotografies i cartells (dels
criadors i criadores, de les entitats, dels restauradors
i restauradores...), per tal de facilitar la viralització
dels missatges a través d’Internet. El fil conductor
de la imatge de la campanya serà la proximitat
dels pratencs i pratenques amb el pollastre Pota
Blava. Si hi voleu participar ho podeu fer a través
de tres concursos. Llegiu el següent requadre:

Per fomentar la participació ciutadana entorn a la Fira
Avícola, l’Ajuntament ha organitzat tres concursos:
un per a infants, que trobaran l’explicació a la
contraportada d’aquesta revista; un altre per a fotos
antigues de fires passades que es pugin a les xarxes
socials amb l’etiqueta #AraMésQueMaiPotablava ;
i un tercer per a fotos de persones amb el gall o la
gallina Pota Blava, que també les pugin a xarxes
amb el mateix hashtag. Els premis consistiran en
productes alimentaris de proximitat. Trobareu més
informació sobre aquest concurs a la pàgina següent.
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Ana Vives Asensio, de cal Roc.

Antonio Escuín Blanco, de cal Pati.

Encarnacion Molina, de cal Salom.

Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat).

Joan Pujals, de cal Senyoret.

Joan Vives i Balletbó, de cal Roc.

EL PRAT

Reconeixement a criadors 9
i criadores de Pota Blava desembre 20

Lola Malet, de cal Malet.

Montserrat Torres, de la Granja
Torres – Granja Municipal Pota Blava.

Montserrat Español, de cal Peret del Serra.

El divendres, 11 de desembre, es faran diversos actes que tradicionalment tenen lloc en el marc de la Fira Avícola. A les18 h, a l’Auditori del
Cèntric, es farà el reconeixement als criadors i criadores de pollastre
Pota Blava (les seves fotografies apareixen en aquesta pàgina), als pagesos i pageses (les seves fotos figuren a la galeria superior que recorre
tota aquesta revista) i es lliurarà el Premi Josep Oliva a la cultura i tradició pageses. El mateix dia, a les 14 h i al saló de plens de la Casa de la Vila,
es farà el reconeixement als comerços que porten 50 anys d’activitat a
la ciutat. A tots dos actes només s’hi podrà accedir amb invitació

Rafael Montané, de cal Ramonet del Nara.

❧

Valentina Guisado i Arnaltes, de cal Mià.

Menú de Fira
y platillos
Pota Blava
en los
restaurantes
y bares

EL PRAT
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Durante la Feria, los
establecimientos
ofrecerán platos con el
pollo de El Prat como
ingrediente estrella.
Toda la información, en
elprat.cat/firavicola.

20
En el marco de la Feria Avícola, diferentes restaurantes y bares de la ciudad se
han adherido a la campaña Menú de Fira.
Este año se ha reinventado la propuesta
gastronómica, que tiene dos formatos,
con los que se podrá degustar el Pota
Blava tanto en formato presencial —en
función de la desescalada— o en formato para llevar o a domicilio.
Por un lado, tendremos una oferta variada de menús y de precios en restaurantes participantes, en los que además
del protagonismo del Pota Blava, tendrá
un hueco especial la Carxofa Prat, que ya
ha arrancado temporada, y otros productos del Parc Agrari.
También encontraremos bares que
ofrecerán platillos, una media ración más
abundante de lo habitual.
Se han añadido también algunas pastelerías, que harán un postre especial conmemorativo de Fira

❧

Más informción en elprat.cat/firavicola

En apoyo a la restauración
El Menú de Fira se enmarca en las acciones para apoyar a la
restauración local, uno de los sectores más afectados en el
actual contexto. Con iniciativas de este tipo se pretende visibilizar y
poner en valor el trabajo que realizan todas las personas del sector
hostelero en la ciudad, apostando por una gastronomía de calidad.

Restaurants participants
en el Menú de Fira
[ 3Cafè L’Artesà
C. Centre, 33
Tel. 933 788 187

[ La Capsa
C. Pare Andreu de Palma, 5
Tel. 933 705 373

lluis@cafeartesa.cat

bar@lacapsa.org

[ Casa Guijarro
Pge. Felip Trapero, 11
Tel. 933 79 41 55
casaguijarro.com
Whatts 607 54 05 30

[ La Castellana
Pge. Arús, 18
Tel. 933 794 359

antonio@casaguijarro.com

[ La Cova
C. Ferran Puig, 30
Tel. 933 701 872

[ Viva
Crta. de la Platja 16
Tel. 936 059 801
vivaelprat.com

casasisans@gmail.com

hola@vivaelprat.com

[ La Garlanda
C. Begues, 24
Tel. 932 807 757

[ 2 de vins
C. Caldetes, 10
Tel. 934 793 616
2devins.com

[ Catalunya i Aragón
C. Carretera de la Bunyola, 46
Tel. 933 702 250
[ Celler All i Oli
C. Ferran Puig, 36 bis
Tel. 931 524 497

[ Rústic
C. Castella, 33
Tel. 933 701 403
rusticrestaurant.com
rusticdolmar@gmail.com

lacastellana1968@hotmail.com

bartolomediazegea@gmail.com

cellerallioli@gmail.com
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info@2devins.com

[ Cèntric Gastro
Pl. Catalunya, 39-41 (C. Lleida)
Tel. 933 795 600

[ La Lluna en un Cove
C. Frederic Soler, 48
Tel. 933 703 852
lallunaenuncove.com

reserva@centricgastro.com

info@lallunaenuncove.com

[ Delta Restaurant
Parc del Riu, 3-4
Tel. 931 702 140

[ La Masia Sánchez Casal
C-31, km 191
Tel. 934 791 616
lamasiasanchezcasal.com

[ Pastisseria Montserratina
Av. Verge de Montserrat, 205
Tel. 933 790 549

restaurante@sanchez-casal.com

secoalgares@hotmail.com

[ Pastisseria San José
c. Ferran Puig, 14
Tel. 933 790 255 / 644 39 3846
novasanjose.com
pastisseria@novasanjose.com

deltarestaurant.reserves@gmail.com

[ El Regust
C. Narcís Monturiol, 24
Tel. 934 783 271
restauranteregust.com
yuroto8@gmail.com

[ MaikiPoké El Prat - HawaiianFood
C. Penedès, 117
Tel. 623 106 887
maikipoke.com
info@maikipoke.com

[ L’Àpat
C. Jaume Casanovas, 6
Tel. 673 346 162
apatprat@gmail.com

[ Mesón El Cortijo amb Posa´t Morat
C. Estany de la Magarola, 5-7
Tel. 933 793 554
www.mesoncortijo.com
jcruzru@hotmail.com

A través d’aquest QR
podeu consultar el
llistat de restaurants
que participen al
Menú de Fira (amb
alguns que s’hagin
pogut afegir després
del tancament
d’aquesta edició de
la revista) i la seva
oferta gastronòmica.

Membres de SAO, davant de la seu
de l’entitat. A dalt, a la dreta, Pilar
Ángel. Ajupida, a la dreta, Iris Castillo.

Pilar Ángel i Iris Castillo,
dissenyadores del cartell
de la Fira Avícola 2020
EL PRAT
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«En un any
difícil, volem
celebrar la
vida i l’orgull
potablava,
que són els
pollastres, el
Parc Agrari
i tota la
ciutadania
del Prat”

E

ls pollastres i les gallines de la
raça Prat són les grans estrelles de
la Fira Avícola, que amb els anys
ha esdevingut un gran aparador
dels productes i del talent km0.
També ho és el cartell, que
enguany ha creat i desenvolupat
l’equip de dissenyadores d’una
entitat social de la nostra
ciutat com és SAO. Parlem
amb les seves dissenyadores,
Pilar Ángel i Iris Castillo.

A SAODisseny dieu “fem disseny i comunicació amb impacte social”. Com ho
feu?
Creiem en el disseny com una eina per canviar
el món. Ajudem a empreses i organitzacions a
crear solucions, millorar la seva comunicació i
aconseguir una millor visibilització.
Som un equip multidisciplinari on el joven té un
paper important. A SaóPrat treballem per generar oportunitats formatives i laborals per als
joves que ho tenen més difícil. Aquells que fan
la formació en disseny tenen l’opció de formar
part de la nostra empresa d’inserció i participar
dels encàrrecs, com aquest. Per ells i elles, el
pas per SaóDisseny significa un aprenentatge
valuós que els ajuda a introduir-se al món laboral i alhora acabar de definir el seu futur.
Per altra banda, també promovem l’ús de processos i materials respectuosos amb el medi
ambient, cuidant-nos els uns del altres.
Quina és la vostra relació com a creadores amb el Prat? Com us inspira la ciutat?
Existeix una relació més personal de descoberta d’una ciutat que inicialment ens era desconeguda, i que amb el temps ha esdevingut una
ciutat amable, on sentim cantar els ocells i els
nens i nenes jugant a l’escola. Sovint fem el
trajecte del Prat a Barcelona en bicicleta, i acaba sent un viatge on sentim un canvi de ritme,
d’escenari, i on fluexien alguns pensaments
i aguditzem els nostres sentits. És una ciutat
petita, que es fa estimar, i on podem establir
relacions de cooperació i confiança.
D’aquesta factoria ha sorgit el cartell de
la 47ena Fira Avícola, segurament una de
les edicions més extraordinàries que hem
viscut. Com heu afrontat aquest repte?
Com ha estat el procés creatiu?
El repte és gran. És un any difícil i diferent

per a tothom. Ha canviat la nostra forma de
relacionar-nos amb les amistats, amb els familiars, amb la gent gran, a les botigues, etc. És
un moment d’inflexió i de posar en valor algunes coses que teníem oblidades... I la fira és
una excusa de la ciutat per reunir-te, per fer un
tomb amb els nens, per prendre una tapa amb
els amics. No volem renunciar a la possibilitat
d’estar junts i juntes, de trobar-nos i d’alguna
manera celebrar la vida i l’orgull potablava, que
són els pollastres, el Parc Agrari i tota la ciutadania del Prat.
Expliqueu-nos el cartell que sorgeix
d’aquest procés.
La idea és donar valor a les persones, la protagonista de la campanya és la ciutadania
del Prat. D’alguna manera abracem a aquest
pollastre, del qual estem orgullosos i que es
símbol de la ciutat, i la ciutat la fa la gent.
Mostrem a la gent, somrient, orgullosa de ser
potablava. Més orgullosa que mai, perquè sap
que estem en un moment difícil i que cal de la
nostra implicació conjunta.
I quin paper hi tenen el pollastre i la gallina de la raça Prat?
El pollastre i la gallina, són un símbol de la ciutat, quelcom únic i que ens fa sentir orgull. I per
això els volem fer presents i mostrar qui els cuida. Mentre elaboràvem la campanya, gràcies
als cuidadors Luís i Victor, hem pogut apreciar
la bellesa del pollastre potablava, les seves plomes, la cresta i la seva actitud, sempre tranquil i
a gust quan era abraçat per les persones durant
les fotografies.
Fer tot això ha estat tot un repte logístic.
Com ha anat?
Per tal de donar cabuda a tothom i que tothom
se sentís representat, tenim ciutadania, entitats
socials, de la cultura, de l’esport, tenim els criadors que cuiden dels nostres pollastres, agricultors i restauradors, avis, petits, joves... Veure
a totes aquestes persones juntes et treu un
somriure. Gestionar i juntar a tothom és molta
feina però pots sentir com totes les persones
fan més força que mai i com es fa gran aquest
sentiment de comunitat

❧

[ Bertran Cazorla ]

NOTA: Al canal de Youtube de l’Ajuntament

del Prat podeu veure un vídeo de com s’ha
elaborat la campanya per part de SAODisseny.

EL PRAT
“És un moment
d’inflexió i de posar
en valor algunes coses
que teníem oblidades”

“El Prat és una ciutat
petita, que es fa
estimar, i on podem
establir relacions de
cooperació i confiança”

“Creiem en el disseny
com una eina per
canviar el món. El
jovent que fa formació
en disseny té l’opció
de participar dels
encàrrecs com aquest”
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Carmelo Declara Merino

Manipulación y mentira
Este mes de noviembre conocimos
dos buenas noticias de impacto global. Una
ha sido el cambio de presidente en EE.UU,
la otra fue los avances conseguidos por la
ciencia en el desarrollo de la vacuna. Estos
hechos verídicos han sido cuestionados,
acusando de fraude los resultados de las
urnas o negando la propia existencia de
la enfermedad. Vivimos una época de
desinformación constante, con el objetivo
de crear crispación y división en la sociedad
generando un clima de desconfianza hacia
las instituciones, generalizando el relato
de que todo está mal o todo es mentira.
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Afirmaciones normalmente
procedentes de la derecha reaccionaria
también suceden en el ámbito local en las
redes sociales, con noticias falsas, apariencia
de información o simplemente bulos.
Estas actitudes esconden la intención de
extender un clima de despolitización entre
la población, y lo vemos cada día en nuestro
entorno más cercano, donde se pueden
escuchar frases como “no soy ni de izquierdas
ni de derechas” o “ son todos iguales”. Ante
la desinformación, hechos y transparencia.
Cuando salvamos a personas que
se ahogan en el mar buscando un futuro
mejor, son derechos humanos. Si te dicen
que vienen a aprovecharse de las ayudas, es
mentira y es fascismo. Cuando defendemos
los cuidados y la igualdad entre hombres y
mujeres, es feminismo. Si te dicen que las
mujeres lo quieren todo, es mentira y es
fascismo. Cuando decimos que queremos
erradicar la lacra que conlleva la violencia de
género, son vidas. Si te dicen que la violencia
no tiene género, es mentira y es fascismo.
Mientras unos se posicionan en el odio,
nosotros estaremos del lado de los derechos
humanos y la vida. Lo haremos por ellas.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Ninguna persiana
puede quedar cerrada

Per fi tindrem més
llum al Prat!

A partir de una propuesta que hemos
presentado el Grupo Municipal de Ciutadans
El Prat, se impulsarán medidas de apoyo y
ayuda para el gremio de bares, restaurantes
y las actividades económicas afectadas por
las medidas restrictivas adoptadas por la
Generalitat. Vivimos una situación excepcional
con una doble crisis sanitaria y económica sin
precedentes. Es por ello que desde Ciutadans
impulsamos una propuesta a nivel local para
poder ayudar a unos colectivos que lo están
pasando realmente mal, propuesta a la que
más tarde el resto de formaciones políticas
locales se unieron consensuando un texto
común.

Des de 2015, quan vam tornar a
tenir representació a l’Ajuntament, hem
remarcat el fet que al Prat hi falta llum
als carrers. Quan es fa fosc, trobem poca
llum i massas ombres, i a més som poc
eficients energèticament en relació amb
el nostre enllumenat públic. El primer que
vam fer va ser una petició per reforçar
l’enllumenat al carrer Riu Guadalquivir, ja
que la manca de llum generava inseguretat
i afavoria els comportaments delictius.
Més tard vam demanar millorar els
enllumenats del barri de les Palmeres i de
la plaça Mercè Rodoreda, per exemple.

Cualquier medida restrictiva en el
ámbito económico debe venir acompañada
de compensaciones que ayuden a paliar la
bajada de ingresos que están sufriendo los
propietarios de bares, restaurantes, gimnasios,
espacios de danza o cultura, etc. durante la
dilatada aplicación de la medida restrictiva de
cierre de sus negocios.
En nuestra iniciativa solicitamos, por
un lado, que la Generalitat amplíe las ayudas
económicas para poder estos colectivos, ya
que las presentadas son muy insuficientes y
dejan en indefensión a todas estas familias. Y
por otro lado, que el Ayuntamiento, a través
del Acuerdo de Ciudad y Reconstrucción,
amplíe las ayudas a estos sectores que lo
están pasando tan mal.
Desde Ciutadans queremos ofrecer
todo nuestro apoyo al colectivo de personas
que trabajáis en bares, restaurantes, centros
de belleza, cultura y al resto de actividades
afectadas por las medidas restrictivas
adoptadas por la Generalitat. No podemos
permitirnos que ninguna persiana quede
abajo cuando acabe esta pesadilla.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

Desgraciadament, la resposta
de l’equip de govern era que parlàvem
de sensacions i que no es volia un excés
d’enllumenat per evitar la contaminació
lumínica. Així ho vaig expressar al periòdic
local Delta quan em van preguntar pel tema.
Finalment, l’any 2018, l’equip de
govern va decidir escoltar-nos i va començar
a preparar un Pla Director d’Enllumenat Local.
Tanmateix, van anar passant els mesos i no en
sabíem res. No ha estat fins ben recentment
que hem pogut consultar el Pla i l’hem
pogut discutir i aprovar en ple. Vam proposar
estudiar la instal·lació d’un enllumenat
intel·ligent, un sistema que automàticament
augmenti la potència lumínica quan passin
vianants o vehicles i que la disminueixi quan
no detecti ningú. De moment, però, no
sembla que aquesta idea s’hagi incorporat
als documents presentats del Pla director.
En qualsevol cas, després d’anys treballant
en aquest sentit, per fi tenim un document
que ens marca la feina a fer i, si l’equip
de govern compleix amb allò que diu
als plens, durant el 2021 al Prat veurem
que per fi tenim més llum a la ciutat!
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat
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Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Conquerim els carrers?

Cal algú al volant

La pandèmia de covid-19 ens ha
canviat la vida. Ens ha suposat un seguit de
canvis profunds en molts aspectes: la manera
de treballar, de comprar, de relacionar-nos...
i també ens dóna una nova perspectiva
sobre l’espai públic i els nostres carrers. Com
volem que siguin? Quin paper ha de jugar
l’espai públic en el context de la pandèmia?
Igual com el confinament va portar una nova
mirada cap a les necessitats de l’habitatge, el
procés de desescalada ens obliga a fer una
reflexió acurada de com volem l’espai públic.

Dilluns 9 de novembre. Milers
d’autònoms es disposen a entrar a un web
que ha habilitat la Generalitat per mirar
d’aconseguir alguna de les ajudes que ha
anunciat l’executiu. La web col·lapsa. Dos
dies després, s’han esgotat els ajuts sense
que algunes persones ni tan sols hagin pogut
demanar-los per problemes tècnics. Quanta
frustració. Aquest només és un dels exemples
d’una gestió erràtica del Govern. La crisi de la
covid està posant en evidència les mancances
d’un govern dividit i interí, que mira de
posicionar-se per a les properes eleccions.

Amb la voluntat de fer del Prat una
ciutat més amable que tingui a les persones
com a eix central de la política urbanística,
hem modificat les nostres prioritats de govern
per adaptar-les als temps que estem vivint i
a les noves necessitats de que estan sorgint.
Prioritzem actuacions d’eixamplament de
voreres, com als carrers Joan Maragall i Enric
Borràs, i la creació de zones de vianants
(avinguda del Canal, carrers Castella i Frederic
Soler). També donem prioritat a les persones
remodelant places (17 de setembre, plaça
dels estanys) i pacificant carrers (Sant Pere,
Viladecans, Sant Boi, Ramon Codina). A més,
apostem per la mobilitat neta i segura, reduint
la velocitat de circulació de la ciutat a 30
km/h i fent créixer la xarxa de bicicarrers.
A algú això li pot semblar un
maquillatge “a la moda”, però els socialistes
veiem la possibilitat d’accelerar un model
de ciutat on els nostres fills puguin jugar al
carrer, on la contaminació acústica continuï
disminuint, on puguem gaudir dels espais
oberts... en definitiva, de seguir fent una ciutat
més verda i habitable. I estem molt orgullosos
de defensar aquest model. Parafrasejant
el poema de Mario Benedetti, el nostre
espai públic, els nostres carrers necessiten
menys tàctica i més estratègia. I la tenim.
@PerezJP_

Els Ajuntaments portem mesos
reorganitzant-nos, traient recursos de sota
les pedres, per estar al costat de la gent que
més pateix, per ajudar el teixit productiu i el
comerç local a tirar endavant. Al Prat hem
obert una nova Oficina Integral d’Atenció
Social, hem llançat una campanya de suport
al comerç local, hem mobilitzat tauletes
per tal que els infants puguin continuar
l’escolarització des de casa, i estem tornant
a trucar, de nou, a tota i cadascuna de les
persones grans que viuen soles per comprovar
que tinguin cobertes les seves necessitats.
Tot plegat, més de 5 milions d’euros des del
mes de març. Però no resoldrem la crisi. No
ho farem soles. Necessitem algú al volant
a la Generalitat. Necessitem un govern que
governi, i que ho faci bé.
Abans d’acabar, vull animar-vos a
participar de la Fira Avícola. Una fira que no
ens agradaria que fos així. Ens agradaria que
fos com la de cada any, que tant bé dona la
benvinguda a l’hivern i les festes nadalenques.
Malgrat això, ara més que mai cal estar al
costat de la nostra gent, de la nostra pagesia,
les nostres entitats, i sobretot els nostres
restauradors i restauradores. Visiteu elprat.
cat/firavicola, i participeu a les xarxes.
@alba_bj
@elPratenComu
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VIDA PRATENCA
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS REOBRIRAN
SERVEIS PER A FAMÍLIES AL GENER
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Els serveis per a famílies de les escoles
bressol municipals, com l’Espai Familiar
i l’Espai Nadó, reobriran al mes de
gener, amb un aforament més baix, en
funció de la normativa vigent en aquell
moment. Les inscripcions seran al mes
de desembre al Cabusset. Els Espais de
Joc de La Blaveta i La Granota resten
de moment tancats fins a nou avís.
En l’alctual context sanitari, cada
escola bressol municipal ha adaptat
el seu pla d’obertura a les seves
necessitats i estructura física. Els
espais dels centres s’han transformat
peròsempre prioritzant que la vida
de l’escola segueixi amb la màxima
normalitat i amb seguretat, on els
infants estan organitzats en grups
bombolla que no es poden relacionar
entre sí. També s’han reorganitzat
els accessos als centres, de manera
que les famílies, en funció del grup
al qual pertany el seu fill o filla,
entrin per una o altra porta. També
s’han flexibilitzat horaris d’entrada i
sortida per evitar aglomeracions.

EL 3 DE DESEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL
TROBALLA ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Les obres de reforma de la pl. de l’Església s’han
paralitzat temporalment a causa de la troballa d’unes
restes arqueològiques de l’antic conjunt parroquial,
dels segles XVI i XVII, del qual formava part la rectoria.
Aquestes edificacions, juntament amb l’antiga església,
van ser destruïdes durant la Guerra Civil. Un equip
arqueològic està documentant les troballes.

El dia 3 de desembre se celebra arreu del món el Dia de
les Persones amb Diversitat Funcional, amb l’objectiu de
conscienciar, sensibilitzar i garantir el drets i benestar
d’aquest col·lectiu, que representa el 15 % de la població
mundial. Enguany, la proposta per commemorar
aquesta data a la nostra ciutat és la realització d’un
cinefòrum on line amb una pel·lícula que tractarà temes
entorn a la sensibilització de les necessitats d’aquest
col·lectiu. Trobareu més informació a elprat.cat

VIDA PRATENCA

EL PRAT

EL PRAT, CUARTO MUNICIPIO METROPOLITANO QUE MÁS RECICLA
En 2019, El Prat fue el cuarto municipio del área metropolitana mayor de 50.000 habitantes, sin contar Barcelona, que recicló más
porcentaje de residuos, un 41% de los generados. Pese a este dato positivo, El Prat aún está lejos del objetivo marcado por la Unión
Europea para 2020 de reciclar el 50 %. Otro punto positivo es que la generación de residuos se mantiene estable en casi 30 mil toneladas
(29.996 toneladas al año). No obstante, y como punto débil, el Prat es aún el tercer municipio que más residuos genera (1,27 kg por
habitante y día). Respecto de 2018, el incremento más fuerte en reciclaje ha sido la fracción de vidrio (+ 15 %), gracias al aumento de islas
de reciclaje, un +13 % en la fraccion textil o de ropa (gestionado por Roba Amiga/Recibaix) o envases, con un incremento del 12%.
El reciclaje de orgánica ha crecido un 8 %.

ELS CASTELLERS DEL PRAT FAN PINYA EN LA CAMPANYA DE DONACIÓ DE
SANG I PLASMA
El passat diumenge 22 de noembre, els Castellers
del Prat van col·laborar en la campanya de donació
de sang i de plasma del Banc de Sang i Teixits, amb
l’esperit de traslladar els valors de la colla en activitats
solidàries. L’entitat té la intenció de repetir cada any
aquesta col·laboració, que el dia 22 va aconseguir
una cinquantena de donacions. Vídeo a elprat.tv

L’AJUNTAMENT OBRE UN ALLOTJAMENT TEMPORAL PER A PERSONES SENSE LLAR
Per tal d’ajudar les persones que pateixen exclusió residencial i
acompanyar-les en la superació d’aquesta situació,l’Ajuntament
del Prat ha posat en marxa un equipament que ofereix allotjament
d’inclusió temporal a persones que viuen al carrer. L’equipament
disposa de nou places per a persones adultes que arriben
derivades dels serveis socials municipals. Vídeo a elprat.tv
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L’actitud responsable de la població es fonamental per frenar l’expansió de la pandèmia.

Covid-19: no val abaixar la guàrdia
si no volem tornar enrere
Tot i la bona marxa d’alguns indicadors, no ens podem
relaxar, perquè el virus continua circulant entre nosaltres
Al tancament d’aquesta edició de la revista, el número de casos positius de covid-19 registrats al Prat des de l’inici de
la pandèmai superava els 2.500, mentre
que 132 pratencs i pratenques havien
mort per aquesta malaltia. Després d’un
final d’octubre i principis de novembre
amb els pitjors indicadors de tota la
pandèmia a tot Catalunya, la tendència d’aplanament i caiguda de la corba
de contagis en aquesta segona onada
s’està produint molt lentament. No obstant, el sistema sanitari continua molt carregat i els hospitals suporten uns índex
d’ocupació de llits molt preocupants.

Seguim en pandèmia
Amb l’obertura progressiva d’activitats
que ha establert la Generalitat és molt
important que la població no es relaxi.
És difícil que no passi, a causa de la disminució de la percepció de risc i perquè
la reapertura s’assimila a una reducció
de l’excepcionalitat. Cal, però, que limitem tant com puguem les relacions
socials a les estrictament necessàries.
És en el context de les relacions de confiança, amb la família, amics, companys
de feina i coneguts on es produeixen la
majoria dels contagis, i per això no val
abaixar la guàrdia

❧

Trucades a
gent gran
En el marc del projecte Antenes, i amb
l’objectiu de detectar persones grans
que se senten soles, l’Ajuntament
ha iniciat de nou un procés de
trucades. Tal com ja es va fer durant
la primera onada, l’acció consisteix a
telefonar a persones que viuen soles
i tenen més de 65 anys o bé viuen
amb altres persones també grans.
En total es preveu fer gairebé 3.500
trucades a domicilis de tota la ciutat.

Reobertura progressiva de la
restauració, la cultura i l’esport
El dilluns 23 de novembre vam entrar al tram 1 del procés
de represa de l’activitat, que és gradual i preveu 4 trams
de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet

Tota la informació
actualitzada a
elprat.cat/enscuidem

Dilluns 23 de novembre vam entrar al
tram 1 del procés de reobertura progressiva d’activitats establert per la Generalitat, que inclou la restauració i els equipaments culturals i esportius. Es preveuen
4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet. Trobareu tota la informació a activem.gencat.cat.
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Màxima prevenció als
equipaments esportius
Als equipaments esportius municipals,
la represa de l’activitat esportiva s’està
realitzant de forma progressiva i amb
l’aplicació de les mesures de prevenció que estableix la Generalitat: limitació de l’horari d’obertura, reducció de
l’aforament dels espais esportius inicialment al 30 % i progressivament al 50 %
i 70 %, obligatorietat de cita prèvia per
fer ús individual de les sales de gimnàs,
piscina o activitats dirigides, tancament
dels vestidors i intensificació de les mesures d’higiene.

desembre

La cultura presencial es
recupera gradualment
Pel que fa a la cultura, les noves mesures es revisaran quinzenalment i
s’ampliaran serveis i activitats si les con-

dicions sanitàries ho permeten. Trobareu tota l’actualitat a les xarxes socials
dels equipaments culturals

❧

Vídeo a elprat.tv
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Una sessió
formativa
per a famílies
a l’Institut
Salvador Dalí.
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Xerrades per a famílies i alumnes
sobre com afrontar els canvis
que ha portat la pandèmia
L’objectiu de les formacions, que es fan de manera telemàtica, és millorar les habilitats
parentals i filials en aspectes com la salut, el gènere, la convivència o la cultura
Aquest curs, el programa municipal
Pratfamílies organitza les formacions a
través de canals telemàtics, dondada la
situació de pandèmia de covid-19. Els
temes que s’hi tracten estan inclosos
al catàleg municipal El Prat Educa i han
estat sol·licitats per les diferents AMPA i
AFA de la ciutat.
La salut, el que més
preocupa actualment
En el context actual han pres especial
interès els temes relacionats amb la

salut. Així, la nova activitat “Aprenent a
viure en aquest temps de canvi (covid)”
s’adreça tant a alumnes com a famílies.
L’objectiu d’aquesta xerrada formativa
és compartir eines i recursos per facilitars la superació dels diferents reptes
ocasionats per les situacions de canvis
i incertesa perllongada. Aquests espais
formatius també serveixen per compartir neguits i incerteses, tot intercanviant
impressions i donant-se suport mutu.
A banda d’allò relacionat directament
amb la covid, durant el curs també es fa-

ran xerrades sobre la parentalitat positiva, la prevenció d’addicions i el benestar
digital, i molts altres àmbits. La informació s’anirà publicant a elprat.cat/educació i elprat.cat/salut.
L’objectiu del programa Pratfamílies
és enfortir i millorar les habilitats parentals de les dones i homes amb fills i filles en edat escolar de la nostra ciutat, a
través d’accions formatives que tracten
diferents temàtiques que els interessen:
salut, gènere, vida sexual, convivència
familiar, accés a la cultura, etc

❧

L’Ajuntament segueix reforçant l’atenció
a la salut mental, molt tocada per la covid
Es desplega una estratègia per millorar el benestar
emocional i relacional de la població
Un dels efectes directes de la pandèmia
és l’empitjorament de la salut mental de
moltes persones. L’Ajuntament, conscient d’aquesta situació, porta mesos
desplegant diverses accions en les quals
participa la ciutadania, així com la posada en marxa de nous serveis.
Els darrers meos s’han fet dinàmiques
grupals per compartir com ens podem
cuidar millor, s’ha realitzat la formació
de persones voluntàries i professionals
per acompanyar processos de dol, s’han
organitzat converses entre professionals
i ciutadania que després es comparteixen a les xarxes (triàlegs), i s’han posat
en marxa diferents programes com el
Situa’t, servei d’informació i orientació
per a problemàtiques de salut mental,
obert a tota la ciutadania i ubicat al Centre Cívic Palmira Domènech.
Aquest servei s’està desplegant conjuntament amb altres programes vinculats al programa municipal Activa’t i enfocats a l’ensenyament i aprenentatges
d’habilitats per gestionar les emocions.
També s’han creat grups d’ajuda mútua
amb familiars de persones que segueixen tractament per recuperar la seva salut mental o familiars que han hagut de
superar processos de dol complicats.
En dos mesos de funcionament, el
Situa’t ha atès 30 consultes i ha arribat a
113 agents de la xarxa professional per
tal de prevenir i atendre millor el benestar emocional de persones que viuen al
Prat.
Canvi de model contra
l’estigma i les pors
Al Prat s’està potenciant un canvi de model en l’atenció de la salut mental, on les
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protagonistes del canvi són les mateixes
persones, tot fomentant la lluita contra
l’estigma i i la pèrdua de les pors a l’hora
d’explicar què ens passa, i d’aquesta manera prevenir i potenciar l’autonomia
personal per a saber-nos cuidar més i
millor la nostra salut mental.
La campanya de lluita contra l’estigma,
“Escoltem, parlem i ens cuidem”, incideix
en la necessitat de prendre consciència
de les nostres emocions i sentiments i
valorar si ens cal buscar a algú amb qui
compartir allò que ens passa, per tal que
ens orienti i ens acompanyi a sentir-nos

millor i d’aquesta manera alleugerir el
patiment que tenim.
Reforç dels serveis
psicològics
L’Ajuntament del Prat compta amb professionals de la psicologia vinculades als
serveis de Joventut, Çgualtat i Atenció a
la dona i a col.lectius LGTBI, i també al
Servei d’Acció Social. Alguns d’aquests
serveis han hagut d’augmentar en un
50% les seves hores d’atenció i així poder donar millor resposta a les necessitats de la població

❧
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L’Ajuntament subvenciona
els repartiments a domicili
del comerç local
El projecte Última Milla funcionarà durant la campanya
de Nadal i fins a finals de gener, i vol contribuir a
millorar la competitivitat comercial de la ciutat

JOSEP MARIA CAÑÍS
(Cansaladeria Cal Picapedrer del
Mercat Municipal)

“Estem molt a
favor d’aquesta
iniciativa”

Aquest any, a causa de la covid, moltes
persones han canviat la manera com
adquireixen bens i serveis. La venda
per Internet (o per telèfon o Whatsapp)
guanya adeptes i els comerços locals s’hi
han d’adaptar per obrir nous canals de
venda i arribar a més públic.
Per tal d’ajudar-los en aquesta transició, l’Ajuntament del Prat impulsa el
projecte Última Milla per a la la venda on
line dels comerços i botigues del Prat i
també en posar en marxa un servei logístic per als lliuraments a domicili de les
compres del comerç local dins del Prat.
Per fer-se’n càrrec, l’Ajutament ha contractat empreses locals amb prou capacitat logística i compromís social i mediambiental, per a la prestació del servei
de manera segmentada: els lliuraments

del Mercat Municipal, el repartiment de
producte fresc alimentari de les petites
botigues i el repartiment de la paqueteria de comerços del Prat.
50 % de cost
L’Ajuntament subvenciona el 50 % del
cost del repartiment i els establiments o
persones autònomes que vulguin adherir-s’hi podran utilitzar aquestes empreses col·laboradores i assumir l’altra meitat del cost logístic. El servei es podrà fer
servir durant la campanya de Nadal i fins
a finals de gener.
El projecte Última Milla és una de les
mesures previstes en el Pla de xoc i estratègia municipal “Ara més que mai” de
reconstrucció i reactivació econòmica
del Prat

❧

“Trobo molt encertat aquest projecte
de l’Última Milla. Mai abans havíem
fet repartiment a domicili, tret de
casos excepcionals, i vam començar
durant el primer confinament, ho
fèiem nosaltres mateixos a les tardes,
però només servíem a gent de risc.
En el nostre cas, donada la clientela
que tenim, molta gent gran, funciona
millor el telèfon o el Whatsapp que
Internet. Sobretot és positiu per a
gent que no té ascensor, o no pot
portar pes... Ara bé, donat el nostre
producte, que és fresc i depèn de la
disponibilitat de l’escorxador, l’ideal
sempre és que vinguin a la parada a
mirar i triar, i després ja se li portarà
a casa. Si no poden venir, però, que
no pateixen que rebran el millor
producte seleccionat per nosaltres
mateixos”.
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Fins ara, els
enviaments
comercials
a domicili
estan gairebé
monopolitzats
per les grans
cadenes de
distribució. El
comerç local
ha de guanyar
espai en
aquest àmbit.

Més ajuts de l’Ajuntament als
comerços afectats per la covid
Nova convocatòria de subvencions municipals a establiments del Prat per fer front
a l’impacte econòmic negatiu causat per les restriccions a causa de la covid-19
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Els bars i restaurants han estat alguns dels establiments més afectats per les restriccions sanitàries.

L’Ajuntament del Prat obrirà, durant la
segona setmana de desembre, una nova
convocatòria de subvencions a establiments que, a causa de les restriccions
imposades per la pandèmia de covid,
hagin patit pèrdues econòmiques. Les
subvencions tenen dues línies:
[ A. Bo d’aixecada de persiana
Ajut de 250 € a comerços i persones autònomes que disposin d’un establiment
al Prat obert abans de l’estat d’alarma.
[ B. Bo per mantenir la persiana
aixecada
Ajut de fins a 1.000 € per a despeses per
l’establiment de mesures de seguretat
sanitària, lloguer, subministraments bàsics, taxa de vetlladors, costos laborals,
i qualsevol altre inversió relacionada
amb l’adaptació de l’activitat empresarial a les mesures.
Excepcions
No podrà optar a aquestes subvencions qui ja n’hagi estat beneficiari en

La taxa de
terrasses es
redueix un 75 %
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler,
ha anunciat que l’Ajuntament
bonificarà el 75 % de la taxa de
terrasses i vetlladors als bars i
restaurants l’any 2021, a fi d’ajudar
al sector de la restauració del
Prat, un dels més afectats per les
restriccions sanitàries i un dels
principals motors del comerç local.

l’anterior convocatòria o no hagi arribat
als 1.000 € d’ajut en el la línia B.
Més informació
Trobareu més informació sobre
aquests ajuts a la seu electrònica
de l’Ajuntament (seu.elprat.cat ), a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (tel.
934 786 878) i al correu electrònic
comerc@elprat.cat

❧

ENCARNACIÓN ALONSO LOZANO
Peluquería Ágora (Crtra. Marina, 44)

“Las ayudas
son necesarias
para mantener
los puestos de
trabajo”
“En la primera ola tuvimos que
cerrar. Poder acogernos a los ERTO
fue determinante para poder seguir
trabajando. Luego reprendimos
la actividad implementando
todas las medidas de seguridad
sanitaria necesarias, lo que supuso
una inversión y gastos que se han
sumado al impacto del cierre.
Nuestra clientela nos ha ayudado
mucho, colaborando y respetando
las normas. Cuando supimos de
las ayudas del Ayuntamiento,
no dudamos en solicitarlas vía
telemática a través del web. Es
necesario que las administraciones
promuevan ayudas para poder
mantener la actividad económica y
los puestos de trabajo.”

L’enllumenat de Nadal cobreix
millor els eixos comercials
L’Ajuntament del Prat,
amb la implicació del
sector comercial local,
llança una campanya
per promoure el consum
de proximitat de cara a
les festes nadalenques

L’Ajuntament del Prat, amb la implicació del comerç local, ha llançat una
campanya per promoure el consum de
proximitat i responsable entre la ciutadania pratenca.
L’oferta comercial de la ciutat és molt
diversa i de qualitat, amb professionals
del comerç experts i atents. La campanya, emmarcada en l’actual lema de ciutat “Ara més que mai”, la podem veure
a les xarxes socials, als autobusos que
circulen pel Prat, als aparadors, en diferents publicacions, etc.
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L’Ajuntament
assumeix tot el cost
de la il·luminació
Aquest any, donada la situació de crisi
que viu el comerç arran de la pandèmia,
l’Ajuntament ha assumit totalment el
cost de l’enllumenat nadalenc dels principals eixos comercials de la ciutat (en
anys anteriors, el municipi en subvencionava el 80 %). L’Ajuntament ha contractat directament les empreses proveïdores d’enllumenat que les associacions
de comerciants havien escollit en cada
cas. A més, els trams d’enllumenat s’han
ampliat en els principals eixos comercials respecte d’anys anteriors

❧

Aquest any,
donada la
situació
de crisi,
l’Ajuntament
es fa càrrec
del 100 %
del cost de
l’enllumenat
de Nadal
als carrers
comercials.

El pessebre de la plaça
de la Vila fa 20 anys
Tot i la covid, el naixement s’instal·larà com cada Nadal
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Voluntari del pessebre
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Fa 20 anys que un grup de gent gran de
la ciutat elabora el pessebre de la pl. de la
Vila, convertit ja en un dels elements més
característics del Nadal pratenc.
Enguany, tot i les dificultats generades
per la situació sanitària, el pessebre tornarà a instal·lar-se. Les persones voluntàries del Programa de la Gent Gran ja
fa setmanes que hi treballen. Segur que,
com passa cada any, ens sorprendran
amb les seves creacions.
Sense Pessebre Vivent
Aquest any, en canvi, el Pessebre Vivent
del Prat, que es fa al parc Nou, no es podrà celebrar, segons una decisió presa fa
setmanes per l’associació Amics de Sant
Cosme i l’Ajuntament. Com a recordatori i agraïment a les persones voluntàries

Els Reis de l’Orient
vindran al Prat
L’Harshafa, un personatge
genuïnament pratenc que està en
contacte amb els Reis de l’Orient,
ens ha informat que el proper 5 de
gener Melcior, Gaspar i Baltasar
vindran al Prat per repartir joguines
per a tots els nens i nenes de la
ciutat. No sabem encara, però,
com s’ho faran. Caldrà esperar al
proper número d’aquesta revista,
on hi haurà més informació.

que cada any el fan possible, es penjaran
unes banderoles per la ciutat

❧

“La gent em
pregunta com
ho fem per
superar-nos
cada any”
“Fa més de deu anys que participo
en l’elaboració del pessebre. És una
experiència molt bona, tinc una
relació fantàstica amb els meus
companys. De l’1 al 10 els poso un 11.
Cada any, quan s’apropa la data de
començar un nou projecte, em poso
content perquè m’omple molt. La
gent em pregunta pel carrer com ho
fem per superar-nos cada any. Ens ho
agraeixen i ens donen l’enhorabona.
Aquest any estem treballant a gust
tot i la situació que estem vivint. Les
mesures que s’han pres ens donen
seguretat, cadascun en una sala
diferent”.

Es presenten els projectes
de la convocatòria /Unzip
Arts Visuals 2020
Es farà del 17 al 20 de desembre, en el marc de la Convofest

Els set projectes becats de la Convocatòria /Unzip Arts Visuals 2020 (elprat.
cat/unzipartsvisuals) es presentaran
entre els dies 17 i 20 de desembre en el
marc de la Convofest.
En les darreres setmanes, i sempre
segons els condicionants marcats per
les restriccions a causa de la pandèmia,
els i les artistes han mantingut diverses
trobades amb el propòsit de compartir
aquestes propostes musicals, educatives, expositives, audiovisuals, de fotografia i comunitàries amb la ciutadania,
cada artista en el centre cultural impulsor de cada projecte: Santiago Sepúlveda amb el Centre Cívic Jardins de la Pau;
el col·lectiu El Catalejo, format per David
del Campo i Alberto Martín, amb el Sant
Jordi-Ribera Baixa; Lía Pérez amb el Centre d’Art Torre Muntadas; el col·lectiu
DU-DA, format per Clara Piazuelo, Belén Soto i Sarai Cumplido, amb l’Escola
d’Arts Visuals del Prat; Núria Nia amb
la Palmira i Domènech; Edi Pou amb
La Capsa; i Xavi Esteban amb el Centre
d’Art Torre Muntadas.
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Imatge d’una de les trobades globals de la convocatòria /Unzip 2020.

De què van els projectes?
Són set propostes que reflexionen a
través de l’art sobre la realitat i l’entorn
propi per generar futurs possibles i que
volen compartir mirades i aproximacions diverses entorn de diferents temes. Com per exemple, la idea de “casa
pròpia” en un escenari com l’actual de
pandèmia, per (re)descobrir allò conegut mitjançant el joc i imaginar nous
significats

❧

Carla Palacios. CASÍA 112/108 accions.
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MILLORA LA SITUACIÓ DE LA COVID

En les darreres setmanes
s’han anat reduint els grups
bombolla escolars confinats
al Prat i de moment i no
ha tancat cap centre
IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’objectiu és que, si s’han
de fer classes en línia, tot
l’alumnat tingui les mateixes
condicions d’accés
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Una de les tauletes digitals que l’Ajuntament va distribuir el passat mes de juny.

L’Ajuntament cedeix
189 ordinadors i connexions a
Internet per a classes en línia
Aquesta aportació se suma a les 122 tauletes digitals que es van lliurar
al juny a alumnes que les necessitaven i que encara les tenen a casa

La pandèmia de covid-19 i l’adopció de
mesures extraordinàries a les escoles i
instituts, com els confinaments temporals de grups, han generat la necessitat
de garantir la igualtat d’oportunitats de
tot l’alumnat i facilitar la feina dels centres educatius.
Poder seguir amb
l’activitat lectiva
És per això que l’Ajuntament del Prat ha

decidit donar a escoles i instiuts de la
ciutat 189 ordinadors i connexions a Internet per tal que puguin donar resposta als confinaments temporals de grups.
D’aquesta manera es vol facilitar que tot
l’alumnat pugui continuar amb la seva
activitat educativa en aquesta situació.
Aquesta cessió de dispositius i de connexions, que s’ha fet amb el consens i la
col·laboració de les escoles i instituts del
Prat, se suma a les 122 tauletes digitals

que ja es van donar el juny passat a les
famílies amb alumnes que en necessitaven. Aquests equips continuen actualment cedits a les mateixes famílies, que
també els han pogut fer servir durant
les vacances d’estiu.
Amb aquestes aportacions, l’Ajuntament del Prat vol complementar les
accions que la Generalitat ha posat en
marxa a través del Pla d’Educació Digital
de Catalunya

❧

Este año, 689
hogares de
El Prat han
pedido alguna
de las ayudas
al alquiler de
la Generalitat
o del
Ayuntamiento.
El año pasado
no llegaron
a 600.
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Fuerte incremento de las
peticiones de ayudas al alquiler
Durante el mes de diciembre se irán resolviendo las solicitudes
Un total de 689 hogares de El Prat han
pedido alguna ayuda al alquiler, distribuidas en las siguientes convocatorias:
515 solicitudes de ayudas ordinarias,
121 de ayudas para personas afectadas
por las consecuencias económicas de la
covid, 43 de mayores de 65 años y 10 de
las prestaciones permanentes.
De los 515 hogares solicitantes de ayudas al alquiler, 488 también han pedido
la ayuda municipal que, por segundo
año, el Ayuntamiento convoca para
atender a aquellas peticiones con in-

gresos más bajos que quedan excluidas
de las ayudas de la Generalitat.
Primeros pagos
Ya se han empezado a resolver estas
convocatorias y a hacer los primeros
pagos. Por ejemplo, de las solicitudes
relaciondas con la covid ya se han resuelto favorablemente 49, mientras
que 17 son desfavorables y quedan 55
por valorar.
La valoración de las convocatorias
de ayudas al alquiler de la Generalitat

y del Ayuntamiento está ya muy avanzada y se resolverá durante el mes de
diciembre. Este año está previsto poder
atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos.
Cualquier situación de pérdida de vivienda puede pedir acogerse a las prestaciones de especial urgencia, una convocatoria que siempre está abierta

❧

Más información en la empresa municipal
de vivienda, Prat Espais (pratespais.com),
tel. 933 705 054
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El Prat, declarada ciutat
feminista, commemora el 25N
Tot i ser un any marcat per la greu situació sanitària, la nostra ciutat continua
amb el seu ferm compromís de lluitar contra les violències masclistes
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El ple municipal de novembre va aprovar,
amb la unanimitat de tots els grups polítics, declarar el Prat municipi feminista.
El 25 de novembre es va commemorar
el Dia internacional per a l’eliminació de
les violències masclistes, i a la nostra ciutat es van fer tot un seguit d’activitats al
llarg del mes. Tot i ser un any marcat per
la greu situació sanitària, el Prat ha mantingut el seu ferm compromís de lluitar
contra aquesta xacra que implica una
greu vulneració dels drets humans.
El Consell de Dones, entitats i
l’Ajuntament han organitzat una sèrie
d’activitats reivindicatives, preventives
i de sensibilització. Enguany, i per tal de
respectar les mesures sanitàries establertes, les activitats s’han dut a terme principalment de manera virtual.

El dimarts 24 a les 18 h, una taula rodona moderada per la Presidenta de
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy, va tractar sobre
com els mitjans de comunicació aborden i expliquen les violències masclistes.
El 25 de novembre es van dur a terme
diferents activitats. A la plaça Catalunya
es va crear un espai amb una instal·lació
artística que va permetre visibilitzar les
violències masclistes, proposta sorgida
del Consell Municipal de Dones i del
col·lectiu feminista local @vidues08820.

El mateix dia es va dur a terme, a través d’un vídeo, la lectura del Manifest
per part del Consell de Dones, i es va
presentar un gran collage amb motiu
de l’activitat “Un clic per les dones”, un
mosaic realitzat a partir de fotografies
enviades per la ciutadania.
Altres activitats han estat un taller per
a joves amb l’Associació Candela, per
reflexionar sobre les violències sexuals
que ens afecten a la dimensió digital,
així com una xerrada per tractar sobre
els micromasclismes

❧

Moltes de les
activitats, virtuals
El 18 de novembre, la periodista i escriptora Helena Maleno va oferir la xerrada
“Dones travessant fronteres”, en què explicava la doble violència que reben les
dones en els processos migratoris. Podeu mirar-la al Youtube de l’Ajuntament.

Xerrada “Violències masclistes i mitjans de comunicació”. Podeu recuperar les activitats a través
de les xarxes socials municipals i el canal de Youtube de l’Ajuntament.

La millora de l’espai públic,
a la majoria de propostes
Els pressupostos participatius superen la primera
fase, amb una gran implicació ciutadana
Entre el 26 d’octubre i el 22 de novembre es va dur a terme la fase d’elaboració
i presentació de propostes dels pressupostos participatius 2020-2023. La participació, tenint en compte el context
de pandèmia i que no s’han pogut fer
activitats presencials, ha estat un èxit:
s’han presentat 315 propostes per part
de més de 400 persones, que també han
donat suport i comentat les propostes
d’altres pratencs i pratenques.
Moltes de les propostes presentades
van en la línia de millorar l’espai públic de la ciutat, per fer-lo més amable,
accessible i segur per als vianants, per
poder practicar-hi esport, relacionar-se
amb altres persones, gaudir dels espais
verds, descansar en més bancs, etc.
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Valoració de les propostes
Finalitzada aquesta primera fase, totes
les propostes passaran ara a valorar-se
per part dels equips tècnics implicats,
tenint en compte que compleixin amb
els criteris establerts: que siguin de
competència municipal, que no siguin
contradictòries amb el programa de
govern, que tinguin viabilitat tècnica i
econòmica, que respectin les mesures
de sostenibilitat local i global i que responguin a necessitats concretes.
Aquelles propostes que compleixin
amb tots aquests criteris passaran a
debatir-se de forma col·lectiva durant
el mes de gener en els tallers deliberatius, agrupades per temàtiques, i amb
la presència del personal tècnic de
l’Ajuntament que ajudarà a elaborar-les
més i preparar-les de cara a la fase de
votacions

❧

Aquest any, les
circumstàncies
sanitàries
han obligat
a presentar
totes les
propostes
per via
telemàtica i
no presencial.

La inserción laboral de personas en situación
de vulnerabilidad se adapta a la pandemia
El servicio municipal Jo puc ha seguido prestando apoyo a unas 130
personas durante los periodos de confinamiento y restricciones

EL PRAT

32

desembre

20

El servicio laboral especializado de
acompañamiento a la inserción de personas que se encuentran en situaciones
de especial vulnerabilidad —Jo puc—,
ha continuado apoyando a unas 130
personas durante los periodos de confinamiento total o parcial.
Durante la pandemia, además de continuar con la tarea principal de hacer
que las personas atendidas llegaran a las
ofertas de trabajo con más garantías de
éxito, se ha hecho mucha labor de contención para las situaciones de angustia
generadas por el contexto , facilitar trámites y citas telemáticas, así como de
coordinación con los Servicios Sociales
para dar respuesta a las situaciones más
urgentes.
Para mejorar la atención de forma telemática y adaptar el servicio al nuevo
contexto, la Fundació Intermedia, entidad que gestiona actualmente el servicio, realizó una encuesta de las personas
atendidas según la cual el 94,6 % disponen de teléfono móvil con internet pero
sólo el 40 % tienen ordenador.
Por ello, el servicio está trabajando cada
vez más a través de aplicaciones móviles
y el contacto con las personas a través de
canales como el Whatsapp, Facebook y
entrevistas virtuales.
Este trimestre, se han activado las formaciones laborales de: e-bike (reparación de bicicletas eléctricas), limpieza
industrial de salas blancas y logística y
e-commerce.
Encuentro de empleo
Desde mediados de marzo hasta finales
de julio, a pesar de la situación de incremento del paro, 24 personas atendidas

en el servicio han encontrado trabajo en
los ámbitos sociosanitario, comercio y
limpieza. En este contexto de crisis dada
por la covid, el Ayuntamiento está reforzando y trabajando conjuntamente des-

de Desenvolument Econòmic y Acció
Social para redefinir y ampliar el servicio
y seguir ofreciendo un apoyo laboral especializado a las personas con más dificultades de inserción

❧

MERCEDES DE LA FUENTE
SANTAMARÍA

JUAN JOSÉ GIL LÁZARO

“Gracias a este
acompañamiento he
encontrado trabajo”

“En todo momento
he estado apoyado y
asesorado”

“Me incorporé al Jo puc durante
el confinamiento. Me ayudaron
a actualizar mi currículum y me
dieron recursos para la búsqueda
de trabajo y formarme. También
me enseñaron a hacer dos talleres
on line donde nos dieron unas
recomendaciones muy útiles sobre
las entrevistas de selección. Les estoy
muy agradecida porque gracias a
este acompañamiento finalmente fui
seleccionada y desde octubre trabajo
como auxiliar para un hogar de
personas mayores en El Prat”.

“Con el Jo puc hice un curso de
Auxiliar de servicios y conserjería.
Justo estaba haciendo las prácticas
en un centro municipal nos vimos
obligados al cese de la actividad y
el centro cerró. En todo momento
he estado apoyado y asesorado por
el equipo del programa. Durante
el confinamiento trabajamos en
la mejora de mi currículum y la
valoración de competencias, y
ahora siguo asistiendo al local del
programa, donde me apoyan en la
inscripción a ofertas por Internet”.

Més de 1.700 persones
tenen teleassistència al Prat
El servei està pensat, sobretot, per a persones grans i/o amb
carències d’autonomia personal que viuen soles o bé conviuen amb
altres persones que presenten idèntiques característiques
1.719 pratencs i pratenques disposen
del Servei Local de Teleassistència, un
recurs d’atenció domiciliària actiu les
24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
La teleassistència garanteix la seguretat,
la tranquil·litat i l’acompanyament a les
persones que poden estar en una situació de risc per factors d’edat, fragilitat,
soledat o dependència, així com detectar situacions d’emergència i donar-hi
resposta immediata.
La teleassistència inclou, entre altres,
atenció en cas d’emergència de salut,
social o de qualsevol tipus, gestió i mobilització dels familiars de contacte i
dels recursos necessaris, servei d’agenda
personalitzat, trucades periòdiques per
campanyes (onada de fred, de calor, vacunacions...) i seguiment i suport a la
persona usuària.
Funciona mitjançant un terminal
instal·lat al domicili de la persona (cal tenir línia de telefonia fixa) i una unitat de
control remot, en format de penjoll, que
permet un contacte permanentment
amb el centre d’atenció.
Les destinatàries principals del servei
són les persones grans i/o amb carències
d’autonomia personal que viuen soles o
bé conviuen amb altres persones que
presenten idèntiques característiques.
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Com donar-s’hi
d’alta

Servei extraordinari
per la covid
Durant el confinament a causa de la covid es va activar una línia telefòn ica 900
que va atendre, a més de les usuàries
habituals, 94 persones que es trobaven

soles. Un cop desactivat aaquest servei
extraordinari, el 77 % d’aquestes persones van passar a ser usuàries del servei
normalitzat

❧

Les persones del Prat interessades
a donar-se d’alta al Servei Local de
Teleassistència han de contactar
amb la seva professional referent
de Serveis Socials de l’Ajuntament
o, en cas de no tenir-ne, amb
l’Oficina Integral d’Atenció Social
(OIAS), ubicada al Centre Cívic
Palmira Domènech (c. Gaiter del
Llobregat, 112. Tel. 933 790 050.
De dilluns a divendres de 9 a
13.30 h) i dimecres de 16 a 18 h.

20

Una tècnica del
Servei Local de
Teleassistència
durant una
visita a l’usuària
pratenca Emilia
Jiménez, de 84
anys, qui explica
que “estic molt
contenta amb
el servei, és
molt ràpid i em
dona molta
tranquil·litat. El
feia servir molt
quan vivia el
meu marit, que
patia moltes
caigudes”.

Apoyo telefónico a los
trámites en línea
OAC 360º funciona de lunes a viernes de 8 a 20 h
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En estos tiempos de pandemia, la realización de trámites en línea con el Ayuntamiento se incrementa, para evitar desplazamientos y gestiones presenciales.
Para ayudar y acompañar a las personas que tienen dificultades o dudas
con los trámites electrónicos, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio telefónico de soporte, la OAC 360º, que
funciona llamando al 935 954 414 y está
activo de lunes a viernes de 8 a 20 h.
Desde su puesta en marcha, el 20 de
octubre, la OAC 360º tramita unas 15
llamadas al día de media, sobre los temas más variados: planes de empleo,
empadronamiento, instancias, ayudas
relacionadas con la covid, citas previas,
subvenciones, etc

❧

El servicio tramita unas 15 atenciones telefónicas al día de media.

Acte d’agraïment a les
persones voluntàries
Es farà el dissabte, 5 de desembre, en commemoració
al Dia Internacional del Voluntariat
El dissabte 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat. El Punt del
Voluntariat de l’Ajuntament del Prat,
conjuntament amb la Taula d’Entitats
de Voluntariat, volen agrair a totes aquelles persones voluntàries del Prat la seva
dedicació, ara més que mai en temps de
pandèmia.
El dia 5 es llançarà la campanya “Gràcies Mil” i durant la setmana del 7 es donarà visibilitat a la figura de la persona

voluntària a través d’un espai al programa matinal Planeta Prat d’El Prat Ràdio
(91.6 FM), on voluntaris i voluntàries
de diversos àmbits compartiran amb
tothom les seves experiències.
El 10 de desembre a les 18 h tindrà
lloc, en format telemàtic, la conferència
“Aprendre, viure i somiar en moments
d’incertesa i por”, amb el responsable
d’Acció Social Càritas Diocesana Barcelona, Eduard Sala
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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”

La Carretera
de la Marina
és l’eix
cívic, viari
i comercial
principal
d’aquesta zona
de la ciutat.

RAFA RUBIO
president de l’AVV Llevant

¿Cuál es el origen de la entidad?
La asociación de fundó en los años
60 con el nombre de Casas de La
Papelera y cambió de nombre el año
1967.
¿Cómo ha cambiado el barrio en
todos estos años?
Hemos notado un cambio muy
importante y a mejor. Los Mossos,
de hecho, ya lo dicen que no hay
casi delincuencia y la gente está
generalmente muy satisfecha con
cómo se vive aquí.
De hecho, la entidad dinamiza
muchas actividades.
Sí, claro. Tenemos el Día del Socio,
también vendemos rosas para Sant
Jordi o la Fiesta del Barrio en mayo,
que es cuando hacemos una paellada
popular para más de mil personas, o
la botifarrada de San Juan. También
habitualmente hacemos algunas
actividades para Festa Major o la
Mostra d’Entitats, aunque este año,
no ha podido ser.
¿Cómo ha afectado esta situación
en el día a dia de la entidad?
Durante la pandemia hemos
adaptado nuestro local con todas
las medidas de higiene establecidas.
Además, hemos estado colaborando
con Cruz Roja y el Banc dels Aliments.
Y nuestro grupo de costureras han
hecho mascarillas para la gente.
Son muy activas...
Sí, aquí normalmente en el local
hacemos clases de costura. Las
personas socias tienen aquí un
espacio para echar sus partidas de
cartas y un pequeño bar que reúne
todas las medidas sanitarias.

Associació de Veïns
i Veïnes de Llevant

Llevant
demana
repensar la
mobilitat a
Carretera de
la Marina
Les bicicletes i l’ús cada cop més freqüent d’altres vehicles de mobilitat
personal com els patinets elèctrics preocupa a l’Associació de Veïns i Veïnes
de Llevant, especialment a l’entorn de
la Carretera de la Marina. “Les persones
quan surten al carrer de casa seva s’han
emportat ensurts”, remarca el president
de l’entitat, Rafa Rubio. “Les voreres són
amples i potser s’hi podrien delimitar
espais per a aquest propòsit, però el
més important és separar-los dels portals”, indica.
L’associació també demanat instal·lar
una barrera protectora a la rotonda de
Carretera de la Marina amb Verge de
Montserrat, concretament a l’espai on
s’ubica la paradeta de l’ONCE. “No és el
primer cop que algun cotxe surt de la
calçada en aquell punt”, explica Rubio.

L’entitat suma més de 460
persones sòcies i fa d’interlocutora
entre el veïnat i l’Ajuntament
a l’hora de traslladar les seves
demandes de millora al barri.

Una altra qüestió que consideren urgent també té a veure amb
l’accessibilitat. «Hi ha un vocal de la junta
que ha observat que molts carrers no estan ben adaptats i que molta gent gran
té dificultats per superar les voreres».
Totes aquestes qüestions ja les han
traslladat a l’Ajuntament i recentment,
amb la nova edició dels pressupostos
participatius, l’entitat també ha proposat que els facilitin un motor per a les
persianes del local: «qui més qui menys
té 70 anys i ens costa poder obrir les
portes”, justifica Rubio.
D’altra banda, el president de l’entitat
considera que l’habitatge ha de ser
prioritari. En aquest sentit, es mostra
favorable a la supressió de l’aparcament
provisional de Cal Gana: «crec que haurien de destinar-lo a habitatges». Precisament, l’associació veu una bona
oportunitat en l’Eixample Sud: «hi ha
pocs immobles i els preus estan molt
elevats», remarca
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[ Luis Rodríguez Alonso ]
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FLAIXOS D’ESPORTS
ADÉU A JORDI LLOPART
El pratenc Jordi Llopart, que
fou medallista olímpic de
marxa atlètica, va morir el 12 de
novembre als 68 anys d’edat. Als
Jocs Olímpics de Moscou 1980
Llopart va guanyar la plata en els
50 quilòmetres marxa, primera
medalla olímpica de la història
per a l’atletisme espanyol.
Un cop retirat, Llopart va
formar atletes com Valentí
Massana i el pratenc Daniel
Plaza, a qui entrenava l’any 1992
quan, als Jocs de Barcelona, va
aconseguir la primera medalla
d’or per a l’atletisme espanyol.
Jordi Llopart era fill de Moisès
Llopart, fill predilecte del Prat,
que també fou atleta, entrenador
i promotor esportiu, considerat
el màxim impulsor de la marxa
atlètica a l’estat espanyol. Les
pistes d’atletisme del CEM
Sagnier en porten el nom.
A la foto, Nit de l’Esport de
2019, quan Llopart (dreta) va
recollir, de mans del director
de la revista Delta, Josep
Maria Canalias, el Premi Delta
a la trajectòria esportiva.
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GISELA BERZOSA, CAMPIONA D’ESPANYA DE RÍTMICA BASE
La gimnasta pratenca Gisela Berzosa, del Club Rítmica Prat Cor Blau, s’ha
proclamat campiona d’Espanya en el campionat estatal de rítmica base
celebrat a València. La pratenca ha aconseguit la medalla d’or en la categoria
cadet i en la modalitat de cèrcol, on ha assolit la millor nota dels jutges. A
banda de Berzosa hi ha hagut més representació pratenca al Campionat, amb
5 gimnastes i el conjunt aleví del Rítmica Prat Cor Blau i 4 del Club Esportiu
Rítmica Pratenc, tant en les modalitats individuals com de conjunts.

SÍLVIA RUIZ, CAMPIONA D’ESPANYA SUB16 DE SALT AMB
PERXA
La potablava Sílvia Ruiz, atleta del
Pratenc AA, s’ha proclamant campiona
d’Espanya sub16 en salt amb perxa, amb
una millor marca de 3 metres i 36 cm,
que també és el seu rècord personal.
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Exemples de la nova maqueta de la revista municipal “el
Prat”, que podrem veure a partir del número de gener.

Any nou, disseny de revista nou
Després de més de 10 anys amb el mateix aspecte,
al gener s’estrena maquetació
El proper número d’aquesta revista, que
correspondrà al mes de gener de 2021,
estrenarà un nou disseny, després de
mes d’una dècada de mantenir el mateix aspecte. El nou disseny actualitza
la imatge de la revista però manté alguns trets que li són característics, com
la mida de la revista, la marca i el can-

vi de color a cada número, mantenint
l’estructura dels continguts.
La idea és que sigui més visual sense
perdre la finalitat de la publicació, que
no és altra que la d’informar. La imatge
passa a ser un tret principal en tota la
revista, donant-li un aspecte més de dominical. El canvi més significatiu erà la

font de lletra predominant en la publicació, que prioritza la legibilitat. És una
font moderna i ondulada, amb una gran
varietat d’estils.
En definitiva, el nou disseny mira de
mantenir l’essència de la revista donant-li un aspecte més modern i més
visual
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Coneixes les aus
urbanes del Prat?
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i mira d’identificar
Surt al carrer amb aquesta fitxa
el major nombre d’ocells possibles.

A veure quants en veus!

!!

Nens i nenes, us podem avançar que els Reis de
l’Orient, malgrat la covid, podran venir al Prat
gràcies a la seva màgia. Estigueu atents a la
propera revista, on us en donarem més dades.

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 agrair el vostre esforç i comportament.

Esperem que la gaudiu!

“ENS ENCANTA LLEGIR AMB
PERSONES QUE ENS AJUDEN”
El projecte LECXIT és una experiència molt
enriquidora tant per a la canalla com per a les
persones adultes
Els nens i nenes que participen al projecte LECXIT
d’IntersECCions es mostren molt contentes amb
l’experiència. El LECXIT es fa en horari extraescolar, amb
una persona voluntària que comparteix una sessió de lectura
amb un nen o nena, durant tot el curs.
El LECXIT necessita persones voluntàries. Qui en vulgui ser,
que s’adreci al Punt del Voluntariat, situat a les Cases d’en
Puig, trucant al 93 379 00 50 (extensió 5600) o enviant un
correu electrònic a voluntariat@elprat.cat Qui ho faci viurà
una experiència molt enriquidora acompanyant a un infant
en les seves lectures!

Daniel Arcos, alumne de l’Escola
Charles Darwin

“Al LECXIT vull que la Meritxell, la meva
voluntària, m’ajudi a entendre el que estic llegint
per així aprendre molt més a l’escola”.
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“Amb el LECXIT vull conèixer jocs que em facin
aprendre a llegir i també em diverteixin”.

Mathieu Pasquet, alumne
de l’Escola Charles Darwin

El Consell dels Infants canvia de consellers
i conselleres amb un sorteig virtual
Aquest any, el Consell dels Infants s’ha renovat a
través d’un sorteig virtual, degut a la situació de
pandèmia de covid-19. Si voleu saber com va anar el
sorteig, hi ha un vídeo a elprat.tv que ho explica!

“Al LECXIT vull coneixer una persona que m’ajudi
a buscar quins són els llibres que m’adraden”.

Estigues pendent de les nostres xarxes!!!
facebook.com/ElPratEducacio
twitter.com/elprateducacio
instagram/ElPrateducacio
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