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Aquest que teniu a les mans
és el primer número de la
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Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.

Primer premi de la categoria
“Paisatgisme”: Desperfectos en la
playa, de Pepi Martín Calero.

Les imatges
més boniques
del delta

L’Agrupació Fotogràfica Prat ha organitzat el
29è concurs Delta del Llobregat. Enguany s’hi
han presentat 232 obres —78 a la categoria de
paisatgisme, 82 a la de caça fotogràfica i 72 a
la de macrofotografi—, pertanyents a 61 autors
i autores. Aquí us mostrem les guanyadores.

Primer premi de la categoria
“Caça fotogràfica”. Abejaruco
europeo, d’Óscar Gamero
Domínguez.

Primer premi de la categoria
“Instagram”, de Matías Maya
Charneco.

Primer premi
de la categoria
“Macrofotografia”:
Libèl·lules aparellades,
d’Antoni Barbany
Bosch.

E

mpàtica. Lluitadora. Honesta. Així descrivien la Marta Mayordomo moltes
persones que aquests dies l’han recordat, al llibre de dol obert al web municipal o a la capella ardent a la Casa de la
Vila. Així recordarem aquesta regidora,
tinenta d’alcaldia i companya traspassada. Una mort
sobtada. Massa prematura. Vull agrair tot l’escalf mostrat i expressar el nostre condol a la família i la gent
que estimava la Marta. La seva trajectòria de servei
públic i defensa del bé comú és el seu millor llegat.
Costarà superar aquest 2020 trist i dolorós, en què
hem perdut la Marta, i en què la pandèmia s’ha emportat tants i tantes veïnes de la nostra ciutat.
Aquest context fa que el Nadal que ha arribat sigui
dur i complicat. Perquè és l’època d’aturar-nos, estar
amb la nostra gent i recordar amb estima qui ja no
hi és. El moment d’adonar-nos que allò que més importa és tenir cura de qui estimem. Ara més que mai,
doncs, donem la benvinguda al Nadal.
I si ho podem fer, és gràcies a la feina de moltes persones que s’han sobreposat a l’adversitat per fer que

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler
mijoler
mijoler

EL PRAT | GENER 2021 | 7

també aquest any la màgia arribi a tota la ciutat. Gràcies a gent com les persones grans que un any més,
i ja en van vint, han obsequiat la ciutat amb un preciós pessebre a la plaça de la Vila. Gràcies a totes les
persones voluntàries que treballen colze a colze amb
l’Harshafa, l’emissària dels Mags d’Orient al Prat, per
garantir que aquest any no faltaran a la seva cita amb
els infants. I gràcies als comerços que tornen a lluir les
seves millors gales i omplen de vida els nostres barris,
i cal que estem al seu costat també en aquestes dates.
Pratencs i pratenques, que tingueu un bon Nadal.
Celebrem-lo amb prudència i responsabilitat. Perquè
el millor regal, sempre i sobretot ara, és cuidar-nos.

Costarà superar aquest 2020
trist i dolorós, en què hem
perdut la Marta, i en què la
pandèmia s’ha emportat
tants i tantes veïnes

Nadal, malgrat tot

E

mpática. Luchadora. Honesta. Así describían a Marta Mayordomo muchas
personas que estos días la han recordado, en el libro de duelo abierto en la
web municipal o en la capilla ardiente
en la Casa de la Vila. Así recordaremos a
esta concejala, teniente de alcaldía y compañera traspasada. Una muerte súbita. Demasiado prematura.
Quiero agradecer todo el calor mostrado y expresar
nuestro pésame a la familia y a la gente que quería a
Marta. Su trayectoria de servicio público y defensa del
bien común es su mejor legado.
Costará superar este 2020 triste y doloroso, en el
que hemos perdido a Marta, y en el que la pande-

Costará superar este 2020
triste y doloroso, en el que
hemos perdido a Marta,
y en el que la pandemia
se ha llevado a tantos y
tantas vecinas

mia se ha llevado a tantos y tantas vecinas de nuestra
ciudad.
Este contexto hace que la Navidad que ha llegado
sea dura y complicada. Porque es la época de parar,
estar con nuestra gente y recordar con estima a quienes ya no están. El momento de darnos cuenta de
que lo que más importa es cuidar de quienes queremos. Ahora más que nunca, pues, demos la bienvenida a la Navidad.
Y si lo podemos hacer, es gracias al trabajo de muchas personas que se han sobrepuesto a la adversidad para hacer que también este año la magia llegue
a toda la ciudad. Gracias a gente como las personas
mayores que un año más, y ya van veinte, han obsequiado a la ciudad con un precioso pesebre en la plaza de la Vila. Gracias a todas las personas voluntarias
que trabajan codo con codo con la Harshafa, la emisaria de los Magos de Oriente en El Prat, para garantizar que este año no faltarán a su cita con los niños y
niñas. Y gracias a los comercios que vuelven a lucir sus
mejores galas y llenan de vida nuestros barrios, y hay
que estar a su lado también en estas fechas.
Pratenses, os deseo una feliz Navidad. Celebrémosla con prudencia y responsabilidad. Porque el mejor
regalo, siempre y sobre todo ahora, es cuidarnos.

E

l Prat ha preparat moltes
activitats culturals, socials i solidàries perquè
aquestes festes nadalenques, diferents
de les d’anys anteriors degut al conetxt
sanitari, siguin inclusives i segures per a
tots i totes nosaltres. Donem la benvinguda al Nadal, un Nadal diferent per culpa
d’aquesta pandèmia que encara ens canvia la vida.
Hi ha coses, però, que no canvien, com
el pessebre de la pl. de la Vila, que arriba
al 20è aniversari. Elaborat per un grup
de gent gran de la ciutat, enguany recrea l’Exposició Universal de Barcelona
de 1888, amb alguns elements d’altres
exposicions d’arreu del món. El Pessebre
Vivent, en canvi, no s’ha pogut celebrar.
Persones impulsores i participants en
aquest pessebre ens el recorden a través
de diferents lones penjades a diversos espais de la ciutat.
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No serà un Nadal
com els altres, però
serà Nadal

Els Mags de l’Orient
s’acosten
No fallaran —mai no ho fan— els Reis
Mags de l’Orient, que vindran al Prat un
any més, tot i que de manera diferent,
sense la tradicional cavalcada que recorre la ciutat el dia 5 a la tarda. Al canal de
l’Harshafa (elprat.cat/CanalHarshafa)
podeu consultar totes les novetats sobre
l’arribada de SS. MM. a la ciutat o escoltar
i llegir el conte de la Nit de Reis del 2020,
entre altres informacions d’interès. El dia
5 de gener a la tarda estigueu a l’aguait
d’aquest canal, per veure l’arribada dels

Nadal sempre és Nadal.
Per als més petits i petites
de casa cal que ho sigui.
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siguin bèl·liques ni sexistes, a més de materials i jocs educatius. S’hi poden portar
fins al 4 de gener.

El pessebre de la pl. de la Vila
no ha fallat a la seva cita anual.
Trobareu informació detallada
sobre l’edició d’enguany (persones
que l’han elaborat, elements
que conté, etc) a elprat.cat/
benvingut-nadal/els-pessebres.

“Felicita la veïna”
Reis a través de la pantalla. Trobareu més
informació sobre l’arribada dels Mags de
l’Orient a les darreres pàgines d’aquesta
revista i també a l’entrevista que ens ha
concedit l’Harshafa i que podeu llegir a les
pàgines 14 i 15.

Joguines a la ràdio
Un any més, El Prat Ràdio (91.6 FM) recull
joguines als seus estudis, que després lliurarà a la Creu Roja per a la seva distribució
entre les famílies en situació de vulnerabilitat. S’accepten joguines noves, que no

Una altra iniciativa solidària és el projecte
“Felicita la veïna”, nascuda al Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa, a partir d’un grup
aficionades al scrapbooking. Aquest grup
ha impulsat l’elaboració de postals i targetes de Nadal per fer-les arribar a veïns
i veïnes del barri, sobretot a persones en
situació de soledat no volguda.

“A Cau d’Orella”
Un altre exemple solidari és el projecte “A
Cau d’Orella” del Centre Cívic Palmira Domènech, amb què s’articula una cadena
ciutadana de trucades plenes de literatura

i poesia entre veïns i veïnes on participen
creadores, entitats i agents de la ciutat.
Aquest projecte i “Felicita la veïna” estan
col·laborant amb el Programa Antenes,
amb què es promou la detecció i acompanyament de les persones grans que
pateixen situacions de soledat no volguda, amb la col·laboració de 50 voluntaris
i voluntàries. Les 80 persones que en són
usuàries rebran una felicitació especial gràcies a la col·laboració d’aquests projectes.

Vídeo a elprat.tv

Recordem
el Pessebre
Vivent del Prat

La pandèmia ha impedit celebrar enguany
el Pessebre Vivent del Prat. També ha fet
que el lliurament de premis del concurs de
fotografia de l’edició de 2019, que havia de
tenir lloc al març, s’hagi fet a principis de
desembre. L’acte es va celebrar al saló de
plens de la Casa de la Vila, amb la presència de l’alcalde, Lluís Mijoler. A la foto
apareixen les persones premiades en el
concurs, organitzat per l’Associació Amics

de Sant Cosme. D’esquerra a dreta: Silvia
Expósito, segon premi; Mercè Rull, tercer
premi; i Joan Marc Boffin, primer premi.
Serveixin aquestes fotos com a recordatori
d’un Pessebre Vivent que l’any vinent esperem poder gaudir novament al parc Nou.

Ara més
que mai,
comerç local
Aquest any ha estat complicat per a moltes persones i col·lectius, entre ells, els i les
comerciants de la ciutat. L’Ajuntament ha
implementat diverses mesures de reactivació de l’activitat econòmica i iniciatives
per promoure i ajudar les empreses del
Prat, moltes de les quals es van veure obligades a tancar durant el confinament.
La campanya “Ara més que mai, comerç
local” s’ha adaptat durant les festes per
destacar que tenim ganes de Nadal. Comerciants del Prat han esdevingut models
d’aquesta campanya, que us trobareu per
diversos indrets de la ciutat (i, sense anar
gaire lluny, a la pàgina del costat).
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HARSHAFA

emissària dels Mags d’Orient per assumptes del Prat

“La situació
sanitària és
delicada, però els
Mags de l’Orient
faran que la màgia
i la il•lusió guanyi
sobre totes les
adversitats”

Aquest Nadal, tan
diferent i tan complicat,
els Mags d’Orient no
faltaran a la seva cita
amb els nens i les
nenes del Prat. Però la
seva estada a la ciutat
serà molt diferent. Ens
ho explica l’Harshafa,
l’emissària que SS. MM.
envien al Prat per
recollir els desitjos dels
infants i comprovar
que tots els preparatius
avancen correctament.
L’Harshafa ja és a la
ciutat amb el seu
turbant de color lila
i el ceptre màgic, on
porta gravat els noms
de tots els nens i
nenes de la ciutat.
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Sabem que teniu molta feina
preparant l’arribada dels Mags, que
aquest any tampoc faltaran a la seva
cita amb els infants del Prat. Per
tant, moltes gràcies per prendre’t un
moment per atendre’ns, emissària.

Sí, és un any molt especial, la situació sanitària és delicada, però els Mags de l’Orient
tenen una llarga experiència a en fer que la
màgia i la il·lusió guanyi sobre totes les adversitats. Per això aquest any, SS. MM. ens
han enviat dues setmanes abans, a les meves
ajudants i a mi mateixa, l’Harshafa, l’emissària
reial per a assumptes del Prat, per fer tots els
preparatius necessaris i que els nens i nenes
de la ciutat vegin els seus somnis fets realitat.
I aquest preparatius, en què
consisteixen?

Els Mags de l’Orient tenen un llarg camí ple
de dificultats fins arribar al Prat, però sabem
que l’amor i la il·lusió són les eines màgiques
que ens fan avançar. Per això, aquest any les
fàbriques on es fan els regals estaran a prop
nostre i els nens i nenes ajudaran els Reis
amb les seves activitats a generar emocions
que faran que s’apropin a la vostra ciutat
amb molta facilitat.
Jo personalment i les meves ajudants ens
encarregarem de que aquestes fàbriques estiguin funcionant al 100 %. Així que no us espanteu si algun dia ens veieu treballant per
posar-les a punt. Estigueu atents i atentes!
Com podran mantenir-se els
infants del Prat i les seves famílies
informats de les novetats que aneu
transmetent?

Els infants del Prat han rebut una carta dels
Mags de l’Orient on s’explica què cal fer per
passar unes vacances divertides ajudant-los.
El secret és que hem obert un canal digital
(elprat.cat/canalharshafa), del qual m’ocupo jo personalment, i on tothom es pot
connectar per seguir els esdeveniments de
l’arribada dels Reis. Cada dia hi haurà novetats, curiositats i nous reptes per viure intensament la seva arribada.
Però enguany tot ha de ser diferent.
Què podeu avançar ja sobre la
vinguda dels Mags a la ciutat?

Al Prat sempre ens prepareu una magnífica
acollida, amb una gran recepció a la plaça
de Catalunya i una bonica Cavalcada, però

L’Harshafa
amb les seves
ajudants.

Trobareu tota la informació de l’arribada
dels Mags d’Orient al canal de l’Harshafa
www.elprat.cat/CanalHarshafa i a les
darreres 5 pàgines d’aquesta revista.

enguany tot això no serà possible. Així que,
puntualment a les 5 de la tarda, SS. MM. tenen previst arribar al Prat d’una forma diferent i totes podrem viure aquest moment
màgic a casa i en família. Haurem d’estar ben
pendents del canal de l’Harshafa, que és des
don es retransmetrà l’arribada dels Reis a la
ciutat.
I com podran assegurar-se els
infants de que els seus desitjos
arriben a Orient?

A totes les Fàbriques dels Regals hi haurà una
Bústia Reial. També a botigues i comerços de
ciutat. Els nens i nenes podran deixar allà les
seves cartes amb tots els seus desitjos. Ah,
m’oblidava! I els més petits, els que ja han
crescut prou, també podran deixar el seus
xumets perquè Ses Majestats els recullin i
se’ls emportin a l’Orient en el seu viatge de
tornada.
Aquest 2020 ha estat molt complicat
i tothom a la ciutat ha hagut de fer
un gran esforç per cuidar-nos. També
els infants. Segur que et consta tot
l’esforç que han fet. Què destacaràs
als Mags?

En els dies que porto al Prat he tingut temps
de veure com sou de responsables quan us
ho proposeu. Us estem molt agraïts de l’esforç de totes les nenes i nens a l’hora d’anar
a escola respectant totes les mesures de seguretat, ajudant a la gent que ho necessita a
passar aquest moments o quedant-vos a casa
quan toca. Podeu estar segures que aquesta
actitud tan bona us serà recompensada.

Fins que els Mags d’Orient
vinguin, encara queden uns dies
i moltes dates festives. Quines
recomanacions fan els Mags als
infants?

Hi haurà moltes propostes a la ciutat per
compartir una estona en família, estigueu
atents al meu canal i també a les pàgines
d’aquesta revista. Però recordeu també que
hem de jugar i gaudir amb prudència.

“Us estem molt
agraïts de l’esforç
d’anar a escola
respectant les
mesures de
seguretat, ajudant
a qui ho necessita
o quedant-vos a
casa quan toca”
Per acabar. Parlem molt dels desitjos
que els infants, i la gent en general,
us fan arribar. I quins desitjos teniu
per a aquest 2021?

Els meu desig és que els nens i nenes del Prat
siguin feliços durant aquest Nadal amb la
família i es pugin acomplir tots els seus, de
desitjos!

Carmelo Declara Merino

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Esperanza

Por fin se acaba
el 2020

Enguany, més que mai,
fem Nadal al Prat!

Escribo este texto desde la más
absoluta tristeza y desazón por la irreparable
pérdida de Marta, nuestra compañera
del Partido Socialista. Nos ha dejado una
mujer joven y de gran valía política, por lo
que además de la inmensa pérdida para
familiares y amigos, El Prat queda huérfano
de una gran persona enamorada de la
función pública y que, además, nos genera
un hueco imposible de rellenar en nuestro
municipio. Quiero volver a transmitir de
parte de todos mis compañeros/as de
Ciutadans a toda la familia de Marta, a sus
amigos y también a todos sus compañeros/
as del Partido Socialista de El Prat nuestro
más sentido pésame.

Enguany he reclamat sovint un
esforç a tothom, en la mesura d’allò
possible, per donar suport i comprar als
comerços del Prat. S’acosten unes festes
de Nadal molt atípiques i massa incertes
per a molta gent. Però no per això hem de
d’abandonar la il·lusió que suposa poder
celebrar-les de la millor manera possible.
Cadascú a la seva manera, amb els seus
costums. Sobretot, no us oblideu d’escriure
les cartes als Reis d’Orient, al Tió i al Pare
Noel per tal que puguin fer els encàrrecs
a les botigues de la nostra ciutat i així
mostrar tot el suport a les famílies que
es dediquen al comerç de proximitat.

Ya casi pasó 2020, y empezamos un año
nuevo lleno de esperanza que nos llevará
a recuperar nuestra cotidianidad perdida.
Tendremos que hacerlo con prudencia,
siguiendo los consejos de las autoridades
sanitarias.
En ese sentido de prudencia y esperanza,
nos daremos unos presupuestos municipales
con especial hincapié en todos aquellos
sectores más perjudicados por la situación
que atravesamos. Personas vulnerables,
fomento del empleo y apoyo al comercio
serán ejes fundamentales, así como acciones
vinculadas a la transición energética, todas
ellas para mejorar la vida de la gente.
La ciudadanía ha tenido un
comportamiento ejemplar en los momentos
más difíciles, creando comunidad y orgullo
potablava. Es por ello que quisiéramos
agradecerle su compromiso. Agradecemos
al comercio local haber estado dando un
servicio ejemplar durante todo este tiempo;
es necesario que todos pongamos nuestro
granito de arena comprando en las tiendas
de nuestros barrios. Se lo merecen. Especial
mención al sector de la restauración,
gimnasios y centros de estética, así como
al mundo de la cultura, que han sufrido las
restricciones para frenar los contagios y
evitar la saturación de hospitales, centros
sanitarios mermados por la falta de recursos
tras años de privatizaciones. Nunca estaremos
suficientemente agradecidos a todo el
personal sanitario que ha dado lo mejor. Ni a
los profesionales del sector educativo que han
sabido adaptarse a la nueva situación de una
manera ejemplar.
Quisiéramos transmitir desde nuestro
Grupo Municipal a familiares, amigos y
compañeros de Marta, nuestro dolor por la
inesperada perdida, mujer comprometida con
El Prat, ejemplo de servidora pública. Que tu
legado nos sirva de guía, siempre eterna.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Estamos a punto de despedir, sin
lugar a dudas, el año más difícil de
nuestras vidas. Un año que nos ha cortado
de raíz una normalidad a la que no le
dábamos importancia y que nos ha hecho
enfrentarnos a una doble crisis sanitaria y
económica. Son muchas personas las que
nos han dejado por culpa de esta pandemia,
también en El Prat. Me gustaría tener un
reconocimiento especial para todas ellas
y sus familias en esta época tan especial
y donde se echan en falta, más aún si
cabe. También son numerosas las familias
que han visto sus ingresos económicos
muy mermados por culpa de las medidas
restrictivas a las que hemos tenido que
hacer frente para frenar al virus. También
quiero transmitir toda mi solidaridad y
deseo que con la llegada del nuevo año
esta situación se pueda solucionar. Quiero
destacar también a todas las personas
que en primera línea han estado y están
haciendo frente a esta pandemia desde
todos los ámbitos y profesiones.
Para finalizar, me gustaría desearte unas
felices fiestas y transmitirte el anhelo de
que la ciencia pueda devolvernos a nuestra
normalidad este próximo 2021.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

Al Prat podem trobar-ho tot! Només
cal sortir al carrer, anar a qualsevol botiga
i ens atendran de forma personalitzada.
Les botigues del Prat donen vida als
nostres carrers, ens els fan més nostres.
El botiguers i botigueres de la ciutat són
aquelles que es preocupen per nosaltres,
que et pregunten com està la família,
que coneixen la teva talla i t’assessoren
de la millor manera possible. Comprar
al Prat és fer comunitat, és fer ciutat.
Que esteu acostumats a comprar
per Internet? Cap problema, la majoria
d’establiments del Prat han fet un pas
endavant, han invertit i també ofereixen
els seus productes digitalment. Els nostre
comerç pot ser petit o mitjà, però és àgil
i està preparat per afrontar els reptes
actuals que suposa la distribució i el
comerç online. El nostre comerç fa anys
que està al nostre costat i ara és el moment
que nosaltres demostrem que estem al
seu i els donem la nostra confiança, que
apostem pels seus productes i els seus
serveis. En aquests temps de pandèmia,
han estat al peu de canó i nosaltres els
ho hem d’agrair. Sempre ho hem dit i ho
creiem fermament: si el comerç somriu,
El Prat és viu! Bones festes a tothom!
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Marta

Un Nadal difícil

Hace ya unos días que Marta nos dejó.
Desde enteonces, decenas de emociones,
sentimientos y pensamientos se han ido
sucediendo, en un abanico que ha abarcado
sorpresa, incredulidad, rabia, impotencia,
tristeza y resignación. Mucho se puede
decir sobre Marta y su partida, pero es
difícil no caer en tópicos. Muchas palabras
ya han sido dichas y escritas, muchas
sollozadas, pero ninguna disfraza la certeza
de que Marta se fue demasiado pronto.

Semblava impossible, però el Nadal
arriba també el 2020. Els carrers ja estan
il·luminats, els infants de les escoles ja
tenen instruccions per rebre els Mags de
l’Orient, els comerços es preparen per oferir
producte local i les famílies ja pensen en les
celebracions. Els desitjos de tothom passen
per tenir salut, per cuidar-nos encara una
mica més, per aguantar les restriccions pel
bé de totes i per mantenir l’esperança que la
cura del virus que ha marcat un any desastrós
arribi aviat. El nostre no pot ser diferent:
passem unes bones festes, però passem-les
amb prudència i responsabilitat, perquè la
cursa encara no ha acabat.

Marta era vital, alegre. Trabajadora
y empática. Firme en sus convicciones,
pero flexible y comprensiva hacia las
de los demás. Era un cargo público
ejemplar en cuanto a dedicación y
estima por su ciudad. Fue una gran
pareja, hija y hermana. Fue una excelente
amiga. Tenía una prometedora vida por
delante, pero quedó truncada esa fría
mañana de un lunes de diciembre.
Marta tuvo una despedida
acorde a como fue en vida. Discreta,
sentida, emotiva. La capilla ardiente en
el ayuntamiento fue testigo de la estima
que Marta generaba. Centenares de
personas, mil quizás, de El Prat y de fuera,
acudieron a rendir homenaje a una mujer
que fue, ante todo, una gran persona.
La familia socialista (el grupo
municipal, la agrupación local, los
estamentos del partido) no tiene sino
palabras de agradecimiento hacia todas
las personas que se acercaron a despedir
a Marta y a dar aliento a sus allegados.
Conociéndola, se habría sonrojado por
despertar tanta atención. Muchas gracias.
Supongo que la mejor manera de
honrar el recuerdo de Marta es tenerlo
presente. Recordarla tal como era. Tal como
la conocí, porque el tiempo no le hizo
dejar de ser ella. Marta, mi amiga Marta.
@PerezJP_

Enguany han passat coses
inexplicables. Molts veïns i veïnes hem hagut
de lamentar la pèrdua de família i amics, de
molta gent gran, que no ha pogut superar les
conseqüències de la covid. El dol ha marcat
aquest any per a centenars de persones a
la ciutat. El consistori ha treballat de valent
des de la primavera per aturar el cop de
la pandèmia, per alleujar el patiment de
moltes persones que han necessitat l’ajut de
l’ajuntament. I no us enganyo si us dic que
una de les companyes que més es va implicar
va ser la Marta.
Tot just fa una setmana que coneixíem
la seva mort, sobtada, prematura, injusta,
inexplicable i molt, molt difícil de superar.
La Marta va ser companya meva durant els
13 anys que les dues hem format part de
l’equip de govern. Compartíem una manera
d’entendre la ciutat que estimem, però d’ella
n’he après un fort sentit del compromís
amb la cosa pública, i un estricte sentit
de la institució. La Marta era una persona
responsable amb el seu entorn, amb la seva
gent i no, no sempre estàvem d’acord. Però
la precedia aquell somriure inacabable, que
suavitzava qualsevol desacord. Encara no
hem trobat prou paraules per fer fondre la
tristesa. Gràcies per tot, Marta. Fins a sempre.
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Dol per la mort de la
tinenta d’alcalde Marta
Mayordomo
Regidora des de 2007,
va morir sobtadament el
7 de desembre als 42 anys
d’edat

L

a mort sobtada als 42
anys de Marta Mayordomo, tinenta d’alcalde
de Desenvolupament Econòmic del Prat,
el passat 7 de desembre, va trasbalsar la
ciutat. L’Ajuntament va decretar tres dies
de dol oficial i el dimecres 9 de novembre
es va instal·lar la capella ardent al saló de
plens de la Casa de la Vila, per tal que la
ciutadania tingués l’oportunidat d’acomiadar-se de la Marta. L’Ajuntament també va
habilitar un llibre virtual de condolències

al web muncipal elprat.cat perquè tothom hi pugués deixar un missatge.
Marta Mayordomo era regidora municipal des de 2007, pel grup socialista. Nascuda el 1978, i graduada en Estadística, en
anteriors mandats havia desenvolupat les
responsabilitats de regidora de Salut Pública i Consum, de Comerç i de Turisme, i
des de 2015 dirigia l’àrea de Desenvolupament Econòmic.

Vídeo a elprat.tv

Gairebé un miler de
persones van acudir,
dimecres 9 de desembre,
a acomiadar Marta
Mayordomo a la capella
ardent instal·lada
al saló de plens de
l’Ajuntament del Prat.
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Pla estratègic per a la
convivència i la cohesió social
a Sant Cosme

S

ant Cosme s’ha dotat
d’un Espai de Relació Institucional (ERI),
integrat en el Pla Estratègic del barri
2020-2030, que vol seguir treballant per
promoure i afavorir la cohesió social i la
convivència ciutadana intercultural en
aquesta zona de la ciutat. Actualment, al
voltant de 70 persones participen en els
diferents espais de treball al barri, entre

La part presencial de
l’acte de constitució
de l’ERI es va fer a
la Casa de la Vila.

personal tècnic i ciutadans i ciutadanes
implicades en el teixit social.

Constitució de l’ERI
L’Ajuntament del Prat, la Fundació “la
Caixa”, la Fundació Secretariado Gitano
a Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Delegació del
govern espanyol a Barcelona han constituït l’Espai de Relació Institucional (ERI) de
Sant Cosme.
L’ERI servirà per reforçar la col·laboració i el treball en xarxa entre els diferents

agents implicats al barri, per tal d’oferir
una millor resposta a les necessitats de la
zona. L’acord per constituir el nou ERI neix
fruit del treball conjunt del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) de la Fundació “la Caixa” i del Pla
d’Actuació Sant Cosme (PASC) de l’Ajuntament del Prat.

Vídeo a elprat.tv

VIDA
PRATENCA
LA 9a EDICIÓ DEL PRAT
NOCTURN ES TRASLLADA A
LA GRANJA DE LA RICARDA
El Prat Nocturn, recorregut per la història
del municipi de la mà del pel Teatre
Kaddish, va ajornar la novena edició a
causa de la pandèmia. Finalment, es va
celebrar el primer cap de setmana de
desembre, a la Granja de la Ricarda.

SANT COSME
COMMEMORA EL 25N
AMB EL CLIC PER LES
DONES
El 25N, Dia internacional per a
l’eliminació de les violències contra
les dones, es va fer a Sant Cosme
la tradicional fotografia del Clic
per les Dones, aquest any amb
un plantejament diferent. Durant
setmanes es van recollir més de
150 fotos de veïnes, entitats i
professionals i es va fer un collage
en gran format que es va penjar
al carrer Riu Llobregat, cantonada
amb Riu Xúquer.

“SOM EL CRIT DE LES QUE JA NO TENEN VEU”
En el marc del 25N, la pl. Catalunya va acollir la instal•lació artística “Som el crit de les que ja
no tenen veu”, un cementiri simulat per homenatjar les dones assassinades durant l’últim any.
Làpides amb els noms de dones, joves i nenes víctimes, amb sabates vermelles, objecte al qual
el feminisme atribueix un gran simbolisme perquè invoca el cos i el connecta al terra. L’acció
va ser impulsada pel col•lectiu feminista pratenc Vídues08820 i el Consell de Dones del Prat.
Trobareu continguts sobre la commemoració del 25N al Prat al Youtube de l’Ajuntament.

LA COVID US AFECTA EN
ELS VOSTRES CONFLICTES
QUOTIDIANS?
El 21 de gener se celebra el Dia
Internacional de la Mediació, una
manera de gestionar els conflictes a
través del diàleg. El Servei de Mediació
municipal, pioner a Catalunya,
organitzarà, el 19 de gener a les 18
h, a través de la plataforma Zoom de
l’Ajuntament, un taller sobre “Com ens
està afectant la covid-19 en els nostres
conflictes quotidians”. Inscripcions i
informació a mediacio@elprat.cat.

LA CURSA SOLIDÀRIA DEL
ROTARY RECULL MÉS DE 9.000 €
PER ALS INFANTS AMB CÀNCER
La 2a cursa solidària del Rotary Club del Prat
ha recollit 9.325 € a favor dels infants amb
càncer de l’Hospital Sant Joan de Déu. La
cursa, que enguany ha estat virtual, va acabar
el 29 de novembre amb l’acte de sorteig i
lliurament de tot el recaptat a la representant
de l’Obra Social de l’hospital.

LA GRANJA MUNICIPAL POTA BLAVA
OFEREIX DIVERSOS PRODUCTES AL
MERCAT DE PAGÈS
La Granja Torres - Granja Municipal Pota Blava ha començat
a vendre més productes, a banda d’ous, al Mercat de Pagès
dels dissabtes. L’Ajuntament hi ha habilitat un punt de llum
perquè es puguin mantenir refrigerats productes alimentaris
d’aviram i elaborats (croquetes, canalons, lassanya, rostit...). Fa
poc més de dos mesos, la Granja Torres va obrir una botiga
digital a Internet: www.granjatorres.com

GAIREBÉ MIL
ASPIRANTS A 12
PLACES DE LA
POLICIA LOCAL
DEL PRAT

NETEJA DE LA PLATJA AMB
PERSONES VOLUNTÀRIES
I EL CRAM
Els dies 5 i 8 de desembre, el Centre de
Recuperació d’Animals Marins (CRAM) va
organtizar a la platja del Prat dues jornades
de neteja, adreçades a famílies. L’activitat va
servir per conèixer l’impacte dels residus i
com afecten a les tortugues marines.

Gairebé 1.000 persones
van assistir dissabte
5 de desembre a la
primera jornada del
procés de selecció
per cobrir 12 places
d’agent de la Policia
Local del Prat. Donat el
gran volum d’aspirants,
les proves es van fer al
pavelló firal de La Farga,
a l’Hospitalet. Una de
les proves es va anul·lar
i es va repetir el 18 de
desembre. El procés
continua endavant.
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E

l 30 de novembre va començar al Centre Cívic
Jardins de la Pau un cribratge intensiu voluntari per a persones
asimptomàtiques, per detectar casos positius de covid-19 entre la població. Durant la primera setmama ja hi van passar
1.820 persones, i els dies següents es va
donar una afluència mitjana de més de
150. El cribratge intensiu ja ha finalitzat.
Compte amb les festes
Mitjançant aquets tests antingènics
ràpids, el resultat és que el nombre de
casos positius detectats ha estat per sota
de l’1 %. De fet, durant les darreres setmanes de novembre i primeres de desembre
s’ha contingut la incidència de casos de
covid-19 al Prat, gràcies a l’aplicació de les
mesures sanitàries de contenció. Cal, però,

Gran resposta de la
població al cribratge
intensiu al Prat
no abaixar la guàrdia, especialment durant les festes nadalenques, per no patir
un retrocés en aquesta evolució positiva.

Vídeo a elprat.tv

Bona evolució a
l’àmbit escolar
Les dades també revelen una
bona evolució de la incidència
de la covid a l’entorn escolar
del Prat. Així, amb data 14 de
desembre, només hi havia 6 grups
bombolla confinats a la ciutat
i cap centre educatiu tancat.

EL PRAT | GENER 2021 | 23

El primer tram
del Camí Escolar,
enllestit
Ja s’han col·locat elements com els
indicadors dels punts d’inici o trobada,
la senyalització viària i la instal·lació de
radars informatius per a vehicles

L

es accions d’adequació i senyalització del
primer tram del Camí
Escolar del Prat, a l’entorn de les escoles
Ramon Llull, Galileo Galilei i Institut Escola Pepa Colomer, estaven preparades
per posar-se en marxa al març, però la
pandèmia ho va impedir. El Camí Escolar
va ser una de les propostes més votades
als pressupostos participatius del passat
mandat municipal. El Camí compta amb
elements d’urbanització i senyalització
viària, com les peces rodones verdes de

Panots verds rodons
encastats al paviment
recorren tot l’itinerari
del Camí Escolar.

paviment que recorren tot l’itinerari, des
dels punts d’inici, o de trobada, fins a les
escoles.

aparcaments de motos i bicis als encreuaments, nous passos de vianants, radars
informatius per a vehicles...

Més accessibilitat i seguretat

Accions ajornades

A partir de la diagnosi realitzada pels infants i les famílies, s’han fet més de 20
intervencions d’arranjament i millora de
la via pública, a fi de guanyar en accessibilitat, visibilitat i seguretat: ampliació
de voreres, suavització de rampes, paviments tàctils, retallada de l’alçada de la
vegetació, desplaçament de contenidors,

A causa de les restriccions per la pandèmia, algunes accions s’han ajornat, com
el projecte Comerç Amic —per definir els
establiments com a aliats dels infants en
els seus trajectes a l’escola—, el bus a peu
o els talls intermitens de carrers.

Vídeo a elprat.tv
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L’Ajuntament enquestarà totes
les entitats del Prat per saber-ne
la situació
Dins d’un pla de suport a la reactivació del teixit
associatiu del municipi, tocat per la pandèmia

G

airebé 300 entitats fan
del nostre municipi un
lloc molt més actiu, crític, enxarxat i compromès. Durant la pandèmia, encara s’ha posat més de relleu la
importància d’un veïnat solidari i organitzat. Alhora, la crisi sociosanitària fa que
la situació de moltes de les entitats de la
ciutat sigui crítica, ja que no poden portar
a terme moltes de les activitats habituals,
ni complir amb els objectius pels quals es
van constituir.

Identificar necessitats
i dificultats
Amb l’objectiu de conèixer de primera mà
la situació de totes elles durant el mesos
de gener i febrer l’Ajuntament farà un estudi per conèixer la situació de totes les
entitats del municipi, identificar conjuntament les seves necessitats i dificultats i
establir línies de suport i acompanyament
específiques que puguin regir el treball
dels propers anys.
Aquest estudi es realitzarà a través
d’una enquesta virtual que es distribuirà
entre les entitats i que ha estat treballada
conjuntament amb tots els departaments
municipals que treballen amb associacions. Amb l’enquesta no només es vol

Imatge de la Mostra
d’Entitats de 2019.

analitzar la situació actual de l’entitat, sinó
també les necessitats que pot tenir en un
futur, prioritzar línies de treball i avaluar
els serveis que ja s’estan oferint des de
l’administració amb l’objectiu de ser més
eficients i establir línies concretes que donin resposta a les necessitats reals de les
entitats del municipi.
Trobareu més informació a elprat.cat/
entitats, entitats@elprat.cat, tel. 933
790 050, extensió 5600, i xarxes socials
d’El Prat Participa.

EL PRAT | GENER 2021 | 25

El urbanismo de
El Prat se abre más
a la participación
ciudadana

E

l primer trimestre de
2021 llega con nuevos
procesos participativos
vinculados al urbanismo de la ciudad. El
18 de enero, a las 18. 30 h, a través de la
plataforma Zoom, se presentará el proceso “Imaginem la plaça Disset de Setembre”, donde se establecerán los criterios
esenciales para su remodelación. La mejora de la accesibilidad del entorno de esta
plaza fue uno de los proyectos finalistas
de la primera edición de los presupuestos
participativos. Este proyecto quedó en
suspenso, pendiente de la remodelación

Plataforma digital
Decidim El Prat
La pl. del Disset de
Setembre y su entorno
se reformarán para
hacerlas más accesibles.

La plataforma digital decidim-elprat.
diba.cat seguirá siendo el espacio
central de la participación en El Prat,
tanto en cuanto a momentos clave
de los diferentes procesos como
en la consulta de documentación
o la trazabilidad y seguimiento de

de la plaza. Ahora se intervendrá sobre
todo el espacio (plaza y entorno) al mismo tiempo.
En febrero se iniciarán los procesos participativos “Imagina la pl. de l’Estany de
Sant Maurici” y “Imagina el passeig de Ramon Codina”. Ambos procesos se dirigen
directamente al vecindario de la zona.
Los presupuestos participativos
afrontan nuevas etapas
Los días 19, 21 y 26 de enero tendrán lugar
los talleres deliberativos de los presupuestos participativos, que han contado con la

las diferentes propuestas. Para más
información: elprat.cat/participacio.

contribución de más de 400 persones que
han presentado 315 propuestas. En los talleres, que contarán con la participación
de personas que hicieron las propuestas
y con personal técnico municipal, se acabarán de elaborar los proyectos para pasar
a la siguiente fase, donde se estudiará su
viabilidad y se presupuestarán para que
puedan llegar a la fase final de votaciones.
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El servei d’interpretació per a persones
migrades es reforça amb el xinès

D

es de fa temps, el programa municipal de
Nova Ciutadania té en
marxa el servei d’interpretació i suport a
l’atenció de persones migrades. El seu objectiu és facilitar la comunicació i la relació
entre els serveis públics municipals i les famílies migrades, mitjançant un servei d’interpretació en les llengües més freqüentment utilitzades a la nostra ciutat.
Ara, aquest servei s’ha reforçat amb el
xinès, una llengua cada cop més present al
Prat gràcies a la creixent comunitat xinesa
que viu a la ciutat.
A qui s’adreça?
El servei d’interpretació i suport a l’atenció
de persones migrades s’adreça als centres
educatius i als serveis municipals per facilitar la seva comunicació amb les famílies
migrades i també al personal dels serveis
públics per millorar el seu coneixement
sobre aspectes socioculturals de les persones nouvingudes al Prat.

Celebració de l’Any Nou
Xinès, a les Cases d’en
Puig, fa dos anys.

El servei disposa de professionals que
fan interpretació en àrab (dàrija marroquí), xinès mandarí, romanès i altres (es
contracten externament les intervencions
d’interpretació en funció de les necessitats de cada cas).
El servei és totalment gratuït i per accedir-hi cal fer una petició amb un mínim de
10 dies d’antel·lació al correu electrònic
novaciutadania@elprat.cat.

App amb múltiples
idiomes
L’Ajuntament del Prat posarà
aviat en marxa una aplicació
mòbil que permetrà la
ciutadania comunicar-se amb
l’administració municipal
per telèfon amb tots els
idiomes recollits a Google.

Mei Zhi Lin

Ciutadà xinès que viu al Prat

“El Prat és
ara el nostre
poble”
“La comunitat xinesa ens
sentim cuidats per part de
l’Ajuntament. Amb aquest
servei d’interpretació tenim
mes fàcil la relació amb
l’administració i la comunitat
educativa. El Prat és ara
el nostre poble i el servei
d’interpretació ens ajuda a
comunicar-nos per cuidar
de nosaltres i de la nostra
comunitat”
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Nuevo Servicio de Orientación
y Atención a Familias
Para temas relacionados con la educación y la crianza
de las hijas e hijos, situaciones de conflicto o duelo, etc,
muchos de ellos agravados por la pandemia

Dos técnicas del servicio,
Carla Santesmases y
Alba Herrera, durante
una atención.

E

l Ayuntamiento ha
puesto en marcha
el SOAF (Servicio de
Orientación y Atención a Familias) para
asesorar a padres y madres sobre temas
relacionados con la educación y la crianza
de los hijos e hijas en sus diferentes etapas
de crecimiento: potenciar la autoestima,
poner límites, inculcar hábitos saludables,
fomentar valores, gestionar conflictos,
nuevas tecnologías, etc. El servicio también ofrece acompañamiento terapéutico
cuando hay una dificultad o problemática

específica, relacional o emocional (fracaso
o absentismo escolar, sobrecarga familiar,
problemas de convivencia, conflictos con
adolescentes, de pareja, separación, divorcio, situaciones de duelo, etc.). La covid-19
ha agravado muchas de estas situaciones.
Cómo acceder al servicio
Se puede so licitar el servicio a través de
soaf@elprat.cat o del teléfono 634 359
784. El SOAF se halla en el Centro Cívico
Sant Jordi - Ribera Baixa y su horario de
atención es de lunes a jueves de 9 a 20 h y
los viernes de 9 a 17 h.

www.elprat.cat/persones/serveissocials/servei-dorientacio-iacompanyament-les-families-soaf

Talleres en enero
En enero, el SOAF organiza
los siguientes talleres:
¿Cómo acompañamos a los niños/
as? Crianza positiva para familias.
Martes 19 de enero. Habrá dos talleres
el mismo día: 10.30 h y 17.30 h
Cómo ser madres / padres de un
adolescente y no morir en el
intento. Pa / marentalidad positiva
para familias con adolescentes.
Martes 26 de enero. Habrá dos
talleres el mismo día:
10.30 h y 17.30 h.

28 | EL PRAT | GENER 2021

El teatre, la
dansa i la música
tornen al Prat

E

l 26 de novembre es va
reprendre la programació teatral i, des d’inicis
de desembre, ja es poden comprar les entrades per als nous espectacles de desembre i gener.
Teatre L’Artesà
El Teatre L’Artesà ens acosta una progra-

mació rica i diversa que es mou entre espectacles consolidats de l’escena catalana
com “Els Brugarol” i altres propostes emergents com “Bad Translation”, amb una finestra de propostes familiars amb el hip
hop dels Brodas Bros i el món màgic de
“Jungla” per als més petits.
La Capsa
La Capsa ha reprès la programació de
concerts després d’una llarga aturada i
ens descobrirà el so local més consolidat
amb bandes com Tronco, Miguel Talavera,
Pigmy o Toti.

Teatre Kaddish
El Teatre Kaddish reprèn les seves lectures
Radikals, acostant durant les festes i el mes
de gener algunes propostes escèniques
de creació pròpia com “Soroll” o “La Comadre”, que s’han anat treballant durant l’any.

Trobareu tota la informació
a elprat.cat/cultura

La rehabilitació del Teatre
L’Artesà, premiada
El Teatre L’Artesà ha guanyat dos premis Catalunya
Construcció 2020, un a la rehabilitació patrimonial i
un altre a la coordinació de seguretat i salut. Aquests
premis els atorga cada any el Col•legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.
En el premi a la rehabilitació patrimonial, el jurat ha
considerat que l’obra ha estat “una intervenció radical
però que al mateix temps ha sabut mantenir l’esperit
de l’antic Artesà del Prat, tant amb les noves sales com
en el tractament de l’espai exterior i fins i tot amb la
manera en què es fa servir el maó en l’envolupant”.
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Treball de final de
Grau del pratenc
Vicente Roldán,
Somewhen Across
the Rainbow.
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Cultures que
no s’aturen

Activitats com “A Cau d’Orella” o “Felicita la Veïna”, de les quals es
parla a la pàgina 10, són exemples de processos culturals que s’han
estat duent a terme malgrat la pandèmia. Un altre exemple és la
convocatòria artística /UNZIP (a la foto inferior, trobada amb artistes).

L

es diferents pràctiques
culturals al Prat s’han anat
adequant a la realitat canviant per seguir facilitant espais de trobada, d’aprenentatge, de creació i de gaudi
de la cultura en un sentit ben ampli.
Esquivant les restriccions
Són nombrosos els projectes que, més
enllà de traslladar les accions habituals a
la xarxa, s’han reformulat per esquivar les
restriccions i afavorir el desplegament ple
i vital de la cultura.

/UNZIP, un bon exemple
La convocatòria artística /UNZIP n’és un
bon exemple. Va ser publicada en ple
confinament i contemplava ja un context
derivat de la pandèmia. Des de la resolució, al mes de juliol, un seguit de propostes creatives s’han anat desenvolupant a
partir de diferents formes de treball: presencials, sonores, virtuals... El Convofest
ha permès mostrar aquests processos de
treball que s’han formalitzat en mostres i
exposicions a la xarxa i a diversos punts
de la ciutat, i que encara es poden visitar
en diversos centres culturals.
El Teatre L’Artesà també ha continuat
desenvolupant projectes de creació
i aprenentatge, més enllà de l’exhibició. S’ha posat en marxa un dispositiu
d’acompanyament a estudiants pratencs

d’Arts en Viu que realitzen el seu treball
final de grau universitari, i han vist la llum
projectes de creació com Els Malnascuts
amb joves, El Monte de los Olivos, amb
Juan Carlos Lérida i Joan Marimón, o Calle
Sombra, resultat de la residència de David
Espinosa a la Sala Petita del teatre.
Els centres cívics també han apostat per
seguir teixint relacions ciutadanes amb
iniciatives que busquen connectar-nos.
Així, durant el mes de desembre s’han treballant projectes com el “A Cau d’Orella” o
l’Scrap per Nadal.
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l Referent d’Ocupació
Juvenil és un servei de
l’Ajuntament del Prat
que s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys
que busquen feina. Al llarg de la pandèmia, el servei ha realitzat 229 atencions
(78 presencials i 148 virtuals), mentre que
ha registrat 1.037 usos a travès de WhatsApp i les xarxes socials del servei, especialment Instagram.
El servei coordina els tres agents per a
l’ocupabilitat que hi ha a la ciutat: el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), El Lloro, Serveis de Joventut i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament.
L’atenció integral a persones joves para
especial atenció en aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat personal
o social, duent a terme una intervenció
individualitzada i a mida. L’objectiu final
és assessorar i acompanyar els i les joves
en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral o ocupacional a
través del desenvolupament de les seves
competències.

L’Ajuntament
reforça l’ajuda
a joves que
busquen feina

Més digital, menys presencial
Degut a la pandèmia, les orientacions laborals s’han digitalitzat de forma automàtica. El servei ha innovat amb un recull
setmanal d’ofertes digitals a l’Instagram
de Joves.Prat, així com reforçant el suport
en la digitalització del currículum vitae i
a les gestions telemàtiques relacionades
amb el SOC i el programa europeu Garantia Juvenil, entre altres.

Com accedir
al servei

Noves oportunitats laborals
La covid-19 ha portat crisi econòmica
però també noves oportunitats laborals,
degut a la digitalització de molts serveis.
S’han incrementat les ofertes en sectors
com el lliurament de productes a domicili, la logística, l’atenció socioeducativa i
sanitària a persones, la gestió emocional
o els assessoraments especialitzats i personalitzats en múltiples àmbits.

Les persones joves poden
Marta Romera, tècnica del servei,
atenent un jove. Romera explica que
“la pandèmia ha posat de manifest
la importància de tenir unes bones
competències digitals a l’hora d’iniciar
un procés de recerca de feina. També
estem veient que la bretxa digital és
un fet: el 35 % de persones joves ens
diuen que no tenen accés a dispositius
digitals o connexió a Internet a casa”.

trobar aquest servei al Lloro,
Serveis de Joventut i al Centre
de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament.
romera@elprat.cat
Telèfon i WhatsApp 638 171 072.
Instagram @Joves.Prat
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Posen en contacte empreses
i persones que han perdut
la feina per la covid
Per participar al programa
cal fer prèviament una
entrevista ocupacional al
Servei Local d’Ocupació
de l’Ajuntament del Prat

U

n dispositiu del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) posa
en contacte persones que han perdut la
feina a causa de la crisi per la covid-19
amb empreses que necessiten empleats/
des amb un determinat perfil professional. Per participar d’aquest programa cal
realitzar prèviament una entrevista ocupacional al Servei Local d’Ocupació de

La logística és
un dels sectors
econòmics que
han creat noves
oportunitats
laborals arran de
la pandèmia.

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de
l’Ajuntament del Prat
Reinserció laboral ràpida
El dispositiu es va posar en marxa el novembre passat i tindrà una durada d’un
any. El seu objectiu principal és aconseguir
la reinserció laboral d’aquestes persones
el més ràpidament possible, per evitar així
la disminució de la seva ocupabilitat i el

deteriorament de les seves competències
laborals.
Primer es fa una anàlisi dels perfils, les
empreses i sectors del territori, per tal de
detectar els més afectats i els que presenten més oportunitats d’ocupació. Tot
seguit es contacta amb les empreses per
intermediar en els processos de selecció
que s’estiguin realitzant o que estinguin
en previsió, per tal de posar-es en contacte amb les persones que presenten perfils
professionals que els puguin interessar.

Més informació al Centre
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat,
c. Moreres, 48. Tel. 934 786 878
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Arranca el programa
de inserción de
personas en paro
mayores de 29 años
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el
programa 30 Plus 2020, del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que tiene como
objetivo la inserción laboral de personas
desocupadas de 30 años o más. En plena
crisis provocada por la covid-19, este programa es más necesario que nunca. Las
personas que participan en él adquieren
experiencia profesional mediante un contrato laboral, una formación adaptada al
puesto de trabajo y un acompañamiento
técnico a lo largo de todo el proceso. En

Projecte per
preparar joves
com a auxiliars
de magatzem

esta edición se dispone de 35 plazas y se
priorizan los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
Las empresas que contraten a participantes del programa y cumplan los re-

L’Ajuntament del Prat ha posat en marxa una nova edició del Projecte Singular
“Jove, al Baix tu decideixes!”, que enguany
s’ha dissenyat per a joves que vulguin
preparar-se com a auxiliars de magatzem.
L’orientació professional es fa al Centre de
Promoció Econòmica, la formació a Mercabarna, i les pràctiques en empreses del
Prat i municipis propers.
Aquets programa s’adreça a persones
joves d’entre 18 i 29 anys, en situació
d’atur i majoritàriament inscrites a la Garantia Juvenil, però també hi poden participar joves que estiguin treballant i cerquin una millora d’ocupació.

quisitos establecidos podrán beneficiarse
de una subvención equivalente al salario
mínimo interprofesional para los meses de
duración del contrato.
Para más información se puede enviar
un correo a 30Plus@elprat.cat o llamar
al al 934 786 878.

Una noia fa pràctiques
d’auxiliar de magatzem
en una empresa.

Informació
Per a més informació sobre aquest
projecte podeu contactar amb
la tècnica Cristina Giménez,
gimenezm@elprat.cat,
telèfon 636 407 872.

Nou programa
formatiu per
a joves de 16
a 24 anys
En el sector de l’administració,
amb metodologia de simulació
d’empresa mitjançant una
empresa simulada

Des del mes de novembre funciona al
Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat un nou programa de formació SEFED, anomenat El Llindar, adreçat
a joves d’entre 16 i 24 anys en situació de
vulnerabilitat. La covid-19 ha agreujat o
causat la situació d’algunes d’aquestes
persones.
La formació és d’especialitat administrativa i es fa en l’empresa simulada creada
pels joves, i que ofereix els seus productes
a tota la xarxa SEFED. El programa és fruit
de la col·laboració entre la Fundació INFORM, la Fundació El Llindar i l’Ajuntament.
El SEFED El Llindar pertany al programa
de Noves Oportunitats de la iniciativa eu-

ropea Garantía Juvenil i té com objectiu facilitar, a joves que no han finalitzat la seva
formació, les competències personals i
professionals bàsiques perquè puguin accedir al mercat laboral, o bé retornar al sistema educatiu, amb un acompanyament
integral al llarg del programa. Actualment
hi prenen part 16 joves del Prat, que quan
finalitzin la formació obtindran el títol de
certificat de professionalitat “Operacions
auxiliars de serveis administratius i generals”, de nivell 1.
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El distintiu de
residents arribarà
al gener

L’Aula de Salut
2021 combinarà
les activitats
telemàtiques amb
les presencials
L’Aula de Salut, una sèrie d’activitats i xerrades sobre benestar i hàbits saludables que
impulsen els serveis municipals de Salut
Pública i Consum, combinarà els actes
presencials i els virtuals al llarg de 2021,
en funció de la situació sanitària.
L’Aula de Salut tractarà temes com alimentació, nutrició i cuina; sexualitats i
afectivitat; moviment; cura del cos; primers auxilis; prevenció i afrontament de
conductes addictives; benestar animal;
relacions familiars, etc.
L’Aula de Salut s’adreça a centres educatius, entitats, famílies i ciutadania en
general. A elprat.cat/salut trobareu la
programació del primer semestre.

Tot i que la zona verda d’aparcament de la
platja començarà a estar operativa l’1 de
juny de 2021, els distintius per enganxar
als parabrises dels cotxes arribaran als domicilis pratencs al gener, i no al maig, com
era habitual.
Aquest avançament de l’enviament està
causat per la pandèmia de covid, per les
restriccions establertes i amb la finalitat
d’optimitzar la gestió.
Les persones que consideren que tenen
dret a tenir un distintiu i no el rebin durant
el gener, o bé la seva situació hagi patit
canvis respecte de la temporada passada,
poden sol·licitar-lo a Prat Espais, aportant
la documentació corresponent.
Per contactar amb l’empresa municipal
d’habitatge i aparcament, Prat Espais, cal
demanar cita a través del correu electrònic info@pratespais.com o trucant al
933 705 054.

FLAIXOS
D’ESPORTS
EL BEACH TENNIS PRAT ARRENCA LA LLIGA AMB
BONES SENSACIONS
El Beach Tennis Prat ha arrencat el seu camí a la lliga regular de clubs
de tennis platja, organitzada per la Federació Catalana de Tennis i que,
per tant, es pot disputar tot i el context de pandèmia. Es tracta d’una
competició regular pionera, la primera a tot Europa, on el conjunt
pratenc participa amb un equip masculí i un femení a 1a divisió i també
amb dos conjunts a 2a. En la primera jornada, els dos conjunts pratencs
de 1a han debutat davant el Nàutic Masnou. El masculí ha guanyat 4
partits a 2 i suma 3 punts. El femení ha empatat i en suma 2.

TEMPORADA IRREGULAR DEL JUVENIL DE
L’AE PRAT

JORDI RODRÍGUEZ, UN ÀRBITRE
PRATENC A SEGONA B DE FUTBOL SALA

El juvenil A de l’AE Prat és l’únic equip de futbol base de la ciutat que
ha pogut disputar partits en aquest primer tram de la temporada, ja
que la lliga on juga està considerada d’àmbit nacional. Després de
perdre la primera jornada, l’equip va parar dues setmanes seguides
per la presència de covid-19 en els seus rivals. La falta de ritme va
provocar tres derrotes més fins que s’ha enfrontat a rivals directes,
com Vila-seca i La Floresta, als quals ha guanyat.

Des d’aquesta temporada, el Prat té un àrbitre a Segona
Divisió B Nacional de futbol sala, la tercera categoria
d’aquest esport a nivell estatal. Es tracta de Jordi
Rodríguez, que porta sis temporades arbitrant i ha assolit
sis ascensos de categoria seguits fins arribar a la 2a
Divisió B. Rodríguez és l’àrbitre pratenc que ha xiulat en
categories més altes d’aquesta modalitat esportiva.

ÈXIT DEL DUATLÓ FEMENÍ
PRATENC
L’equip femení de duatló del Club Prat
Triatló 1994 ha aconseguit el tercer lloc a
la lliga espanyola de duatló de carretera
d’aquesta temporada de Primera Divisió. A
causa de la covid, ña Federació Espanyola
de Triatló va donar per finalitzada la lliga
quan només s’havien disputat tres de les
cinc proves previstes.

Purificación Hernández

Fem créixer la màgia del Mags
de l’Orient omplint de colors
aquest dibuix!

