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a pandemia de covid sigue marcando 
el año que acabamos de estrenar. Un 
2021 que ha llegado con una buena 
noticia y otra mala.

Esta maldita enfermedad ya ha cos-
tado la vida de más de 150 pratenses. 

Esta cifra nos recuerda que la principal prioridad que 
tenemos como comunidad sigue siendo salvar vidas. 
Y eso pasa por seguir actuando en todo momento 
con responsabilidad.

Esta es la mejor manera que tenemos todos y todas 
de ayudar a todo el personal que trabaja para salvar 
vidas, y que este enero nos ha aportado la mejor de 
las noticias, la que más anhelábamos: la vacunación 
ha arrancado, empezando por las residencias de ma-
yores y personas con discapacidad, que tanto han su-
frido en los últimos tiempos.

Hemos podido alcanzar esta meta en un tiempo 
récord gracias al trabajo de miles de científicos y cien-
tíficas de todo el mundo. Estamos orgullosísimos de 
que una muy destacada sea nuestra convecina Car-
lota Dobaño. Esta pratense lidera un equipo formado 
principalmente por mujeres en uno de los institutos 

a pandèmia de la covid segueix mar-
cant l’any que acabem d’estrenar. Un 
2021 que ha arribat amb una bona no-
tícia i una altra de dolenta.

Aquesta maleïda malaltia ja ha costat 
la vida de més de 150 pratencs i praten-

ques. Aquesta xifra ens recorda que la principal prio-
ritat que tenim com a comunitat segueix sent salvar 
vides. I això passa per seguir actuant en tot moment 
amb responsabilitat.

Aquesta és la millor manera que tenim tots i totes 
d’ajudar tot el personal que treballa per salvar vides, 
i que aquest gener ens ha portat la millor de les notí-
cies, la que més anhelàvem: la vacunació ha arrencat, 
començant per les residències de gent gran i perso-
nes amb discapacitat, que tant han patit en els darrers 
temps.

Hem pogut assolir aquesta fita en un temps rècord 
gràcies a la feina de milers de científics i científiques 
de tot el món. Estem orgullosíssimes de que una 
de ben destacada sigui la nostra conveïna Carlota 
Dobaño. Aquesta pratenca lidera un equip format 

principalment per dones en un dels instituts que si-
tuen l’àrea metropolitana de la qual formem part al 
mapa mundial de la ciència, L’ISGlobal. Dobaño ens 
recorda en aquestes planes una lliçó que cal extreu-
re de la pandèmia: “cal fomentar al màxim la ciència 
i el coneixement, tot i que els fruits no es vegin en 
pocs anys”. Al Prat som una ciutat compromesa amb 
la ciència, la cultura i l’educació com a eines de pro-
grés i transformació social. I ara més que mai, confiem 
que exemples com el de la doctora Dobaño inspirin a 
molts, i moltes, de les nostres estudiants.

Mentre la vacunació es desplega, cal que seguim 
treballant en la reconstrucció social i econòmica de 
la nostra ciutat. Per fer-ho comptem amb tres eines: 
un pressupost de reconstrucció per al 2021, l’estratè-
gia Ara més que mai, el Prat, que ja fa mig any que 
despleguem, i el Pla d’Actuació Municipal, que hem 
revisat per adaptar-lo al context actual. En aquesta re-
vista, retem comptes del seu grau de desplegament.

Amb responsabilitat de tothom i l’ajuda de la cièn-
cia, fem que aquest 2021 sigui l’any en què s’obri pas 
l’esperança!

que sitúan el área metropolitana de la que formamos 
parte en el mapa mundial de la ciencia, el ISGlobal. 
Dobaño nos recuerda en estas páginas una lección 
que hay que extraer de la pandemia: “hay que fomen-
tar al máximo la ciencia y el conocimiento, aunque los 
frutos no se vean en pocos años”. El Prat somos una 
ciudad comprometida con la ciencia, la cultura y la 
educación como herramientas de progreso y trans-
formación social. Y ahora más que nunca, confiamos 
que ejemplos como el de la doctora Dobaño inspiren 
a muchos, y muchas, de nuestras estudiantes.

Mientras la vacunación se despliega, debemos se-
guir trabajando en la reconstrucción social y econó-
mica de nuestra ciudad. Para ello contamos con tres 
herramientas: un presupuesto de reconstrucción para 
el 2021, la estrategia Ara més que mai, el Prat, que ya 
lleva medio año desplegada, y el Plan de Actuación 
Municipal, que hemos revisado para adaptarlo al con-
texto actual. En esta revista rendimos cuentas de su 
grado de desarrollo.

Con responsabilidad de todos y todas, y con la ayu-
da de la ciencia, hagamos que este 2021 sea el año en 
que se abra paso la esperanza!

L

L
Responsabilitat + ciència = 

  EsperançaLLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler
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El Pressupost de l’Ajuntament per al 2021 preveu 
una despesa de més de 105 milions d’euros, un 7,7 % 
més que l’any anterior, per impulsar la reconstrucció 

l Ple Municipal va 
aprovar al passat 
desembre el Pressu-

post Municipal per a l’any 2021, amb els 
vots favorables de l’equip de govern (El 
Prat en Comú i el PSC) i Podemos, mentre 
que ERC i Cs en van votar en contra. L’ob-
jectiu principal del Pressupost és contri-

E milions corresponen a inversions. Global-
ment, s’incrementa d’un 7,7 % respecte 
del 2020.

Si al pressupost de l’Ajuntament hi afe-
gim el de les tres societats municipals 
(Prat Espais, Aigües del Prat i El Prat Co-
municació) i el del Consorci del Prat Nord, 
els comptes sumen 114,5 milions d’euros.

Més despesa social
i suport a l’economia local 
per combatre l’impacte 
de la covid

buir a reactivar la ciutat davant l’impacte 
socioeconòmic de la covid, incrementant 
la despesa social i de suport a l’economia 
local, a més de la inversió per promoure 
un model de ciutat més habitable, soste-
nible i cohesionada. 

El Pressupost Municipal per al 2021 
preveu una despesa de 105.101.579 €, 
equivalent als ingressos que tindrà el con-
sistori, principalment a través de taxes i 
impostos municipals, mantenint la sol-
vència dels comptes consolidada durant 
els darrers anys. D’aquest pressupost, 7,1 
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Congelació 
dels impostos 
i les taxes 
municipals
Aquest any 2021, els impostos 
i les taxes municipals queden 
igual que l’any passat. A més, 
per donar suport al teixit 
comercial i econòmic davant 
l’impacte de la pandèmia, es 
mantenen les exempcions 
fiscals per a l’inici d’activitat. Els 
comerços més petits de 300 m2 
seguiran exempts de la taxa de 
residus. I, per decisió de l’alcalde, 
Lluís Mijoler, aquest any es 
bonifica un 75 % de la taxa de 
terrasses de bars i restaurants.

De cada 100 €...
Una de les maneres clàssiques més entenedores per presentar uns 
pressupostos és dividir per partides a què es dedicarà cada paquet de 
100 €. En el cas del Pressupost Municipal del Prat per al 2021, la divisió 
és la següent: 

34,41 € 
a seguretat, urbanisme, medi 
ambient i altres serveis bàsics

25,89 € 
a serveis a les persones

20,28 € 
a serveis generals

15,56 € 
a serveis socials i foment de 
l’ocupació

3,79 € 
a comerç, turisme i altres 
actuacions de caràcter econòmic

0,07 € 
a altres despeses financeres
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Inversions per a una ciutat més 
habitable i més sostenible
El Pressupost Municipal del 2021 preveu més de 7 milions d’euros 
d’inversions —per promoure un model de ciutat sostenible, habitable 
i amb més cohesió social—, que s’afegeixen als 9 milions que ja es van 
mobilitzar el passat mes d’octubre amb aquesta finalitat.

Les inversions previstes per al 2021 contemplen remodelacions per fer 
més amable l’espai públic, ampliant voreres (carrers Joan Maragall i Enric 
Borràs), i pacificant carrers (Sant Pere, Sant Boi, Viladecans, Canal, i trams 
de Castella i Frederic Soler).

També s’impulsaran les inversions en matèria de transició energètica, 
especialment en plaques d’energia fotovoltaica i mobilitat sostenible, que 
es complementaran amb recursos procedents d’altres administracions 
com la UE. Per exemple, es promourà la mobilitat compartida a la feina 
mitjançant vehicles elèctrics (amb una inversió de 567.620 €), així com 
l’energia fotovoltaica en edificis municipals (invertint-hi 641.438 €). 

Participació ciutadana   
Fins a 2,5 milions d’euros de les inversions municipals del mandat es 
destinaran a allò que decideixi la ciutadania a través dels pressupostos 
participatius en curs. Aquesta inversió municipal es repartirà entre els 
pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023. Per al 2021 s’ha reservat 1 milió 
d’euros.

La instal·lació de 
plaques fotovoltaiques 

a les cobertes dels 
equipaments municipals 

rebrà un gran impuls 
aquest any.
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• Acció Social
Amb l’increment del 5,1 % de l’Àrea d’Ac-
ció Social es vol  donar resposta a l’aug-
ment de sol·licituds d’ajut als Serveis 
Socials Municipals en el context de la pan-
dèmia, reforçant ajuts i programes com els 
àpats a domicili, les beques de menjador 
municipals o els allotjaments d’urgència. 
També s’impulsarà un nou Servei d’Aten-
ció Domiciliària i s’efectuaran millores del 
Punt Solidari, des d’on es distribueixen 
aliments i produces bàsics a col·lectius en 
situació vulnerable.

• Ciutadania
Amb un increment del 14,3 % en aquesta 

àrea, l’Ajuntament reforça els agents de 
convivència —per fer front als principals 
riscos per a la convivència que suposa la 
pandèmia— i el suport al teixit associatiu, 
també afectat pels efectes de la covid.
 
• Desenvolupament Econòmic
Se segueix desplegant el pla de xoc i reac-
tivació econòmica, per fomentar l’ocupa-
ció de qualitat. També es dona suport al 
comerç i al teixit productiu locals, impul-
sant-ne la digitalització.

• Economia, Habitatge, Governança 
i Qualitat Democràtica
Es milloren els serveis municipals, impul-

sant-ne la digitalització i modernització, 
amb nous canals d’atenció ciutadana i 
tràmits on-line. Es segueix el camí iniciat 
amb l’OAC 360, d’atenció telefònica de su-
port als tràmits digitals.  

Educació i Cultura 
mantenen el pressupost    
Per seguir facilitant la igualtat d’oportu-
nitats en l’accés a l’educació i la cultura, 
es manté el pressupost d’aquestes dues 
àrees a nivells similars als del 2020: a Cul-
tura es destinaran 8,6 milions d’euros i a 
Educació, 8,2. Aquests dos àmbits con-
tinuen situant-se entre els sis amb més 
pressupost de l’Ajuntament. 

En detall: Podeu consultar en detall el Pressupost a l’apartat “Ajuntament/Pressupostos” de elprat.cat

Vídeo: A l’apartat “Política” d’elprat.tv podeu veure íntegrament el ple de pressupostos, així com un vídeo resum

Les àrees destacades en blau experimenten els creixements 
més importants, en línia amb l’estratègia de reconstrucció:
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“L’objectiu és protegir 
les famílies més 

vulnerables i ajudar 
el teixit comercial”

Alba Bou,
portaveu del Grup Municipal 
El Prat En Comú 

Juan Pedro Pérez, 
portaveu del Grup Municipal 
Socialista

Aquest és un pressupost molt 
condicionat per l’impacte de la 
pandèmia?
A. B.: Totalment, igual com vam haver de 
reflexionar a fons i reformular el Pressupost 
del 2020, el del 2021 també s’ha adequat a 
aquesta situació. Ja l’any passat, en àrees com 
Acció Social i Desenvolupament Econòmic, 
hi vam posar tota la carn a la graella, mentre 
que d’altres es van quedar al ralentí. L’objec-
tiu és protegir les famílies més vulnerables de 
la ciutat i ajudar el teixit comercial local. 
 
J. P. P.: Cal destacar que aquestes modifica-
cions de prioritats les hem fet amb un acord 
ampli de ciutat, més enllà del Govern muni-
cipal, amb la participació de totes les forces 
polítiques i agents econòmics i socials del 
Prat. Ara que veiem que es fa lluita partidista 
de tot (d’una pandèmia, d’una nevada...), en 
aquesta ciutat hem estat capaços de seure i 
posar-nos d’acord.  

Extret d’una entrevista emesa a El 
Prat Ràdio (91.6 FM) el 12 de gener, 

a càrrec de Rocío Santaeufemia i 
Luis Rodríguez Alonso. La podeu 

escoltar a elpratradio.com

Com valoreu el diàleg amb la resta 
d’administracions, sobretot la 
Generalitat i el Govern central?
J. P. P.: Nosaltres sempre defensem que les 
administracions locals necessiten més recur-
sos i competències, i en aquest cas, amb els 
estralls que està fent la pandèmia, ha quedat 
demostrat com mai. Sovint ens sentim orfes i 
que no ens escolten. I sovint, les instruccions 
que ens arriben d’administracions superiors 
són contradictòries o incomprensibles. 

A. B.: Així és, hem hagut d’aplicar a contracor 
mesures rocambolesques, perquè som res-
ponsables i obedients, però no n’hem fet llui-
ta partidista perquè, com deia algú fa anys, 
“això ara no toca”. Durant la pandèmia, els 
ajuntaments hem guanyat algunes batalles 
importants, com que el Govern central ens 
permetés utilitzar els romanents de tresoreria 
—els nostres estalvis— per fer front a les con-
seqüències econòmiques de la pandèmia.

Teniu previsió de quin serà enguany 
aquest romanent?
A. B.: És impossible saber-ho, perquè hem 
pres i prendrem decisions que farien tronto-
llar les previsions. Hem mobilitzat 6 milions 
d’euros, entre març i desembre, per fer front 
a les conseqüències de la covid; també hem 
retornat les quotes dels serveis que no s’han 
pogut prestar, com els esportius i culturals o 
el de les escoles bressol... Tot això farà que 
l’estalvi sigui inferior al de l’any passat. 

Malgrat aquesta situació 
socioeconòmica, el Pressupost 
ha crescut respecte del 2020, 
especialment les inversions
J. P. P.: Justament, hem decidit mantenir l’es-
forç inversor de l’Ajuntament, especialment 
pel que fa a obres, perquè també som un 
motor de l’economia local. Són diners que 
posem al carrer, que serveixen per contractar 
empreses i donar feina a persones. 
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Reunió, parcialment 
virtual, de la Taula per 

a la Reconstrucció 
Social i Econòmica.

a Taula per a la Recons-
trucció Social i Econòmica 
de la ciutat es va reunir el 

14 de gener per videoconferència, per fer 
balanç de l’estratègia per reimpulsar el 
Prat davant l’impacte de la pandèmia, que 
es va posar en marxa fa sis mesos. Durant 
aquest període, ja s’ha iniciat el desplega-
ment o s’han completat dos de cada tres 
accions (el 69 %) d’entre les previstes per 
l’estratègia “Ara més que mai, el Prat”. Tota 
aquesta bateria de mesures va ser acorda-
da el passat juliol per una vintena d’enti-
tats de desenvolupament econòmic, acció 
social i sindicats del Prat, les formacions 
polítiques locals amb representació al Par-
lament i el mateix Ajuntament. 

Fort increment de les 
atencions socials 
Durant el segon semestre del 2020 van 
crèixer un 23 % les atencions socials de 
l’Ajuntament respecte del mateix període 
del 2019, després de l’obertura de l’OIAS 
(Oficina Integral d’Atenció Social), al Cen-
tre Cívic Palmira Domènech. S’hi van aten-
dre prop de 10.000 persones i es van fer 
gairebé 5.000 trucades a persones grans 
durant el confinament, gràcies a les quals 
se’n van detectar 320 necessitats. 

L

En marxa dos de cada tres accions 
de l’estratègia de reconstrucció 
del Prat contra la covid

L’impacte 
socioeconòmic 
de la pandèmia, 
en xifres
El nombre de persones a l’atur 
al Prat ha crescut d’un 28,7 
% entre el 2019 i el 2020, fins 
arribar a les 4.267 persones, i 
la taxa d’atur (13,8 % a finals 
del 2020) ha pujat d’un 3,2 % 
en el mateix període. Es torna 
als nivells immediatament 
posteriors a l’esclat de la 
crisi econòmica del 2008. 
El nombre d’empreses s’ha 
reduït de 156 entre el tercer 
trimestre del 2019 i el mateix 
període del 2020, quan n’hi havia 
1.699. Els sectors més afectats 
són el comerç i l’hostaleria. El 
comerç al detall és l’activitat 
que concentra un nombre 
més elevat de persones a l’atur 
(10,6 % del total) i on més ha 
augmentat la desocupació 
entre el 2019 i el 2020. 

Ajuts al comerç 
Pel que fa al comerç, fins al moment ja 
s’han atorgat més de 700 ajuts per facili-
tar l’”aixecada de persiana”, amb gairebé 
400.000 euros. Recentment s’ha iniciat la 
segona edició d’aquests ajuts (més infor-
mació a la pàgina següent). 

Garantir l’equitat               
educativa 
En l’àmbit educatiu, l’Ajuntament ha dis-
tribuït 311 dispositius informàtics i ha 
facilitat 188 connexions a Internet per 
garantir que l’alumnat amb dificultats fa-
miliars pugui connectar-se a la xarxa en 
igualtat d’oportunitats. 

Pacificació de carrers 
També s’han començat a projectar les pa-
cificacions de carrers per millorar l’espai 
urbà i guanyar espai per a les persones, en 
un context en què cal garantir la distàn-
cies de seguretat i la ciutadania passa més 
temps al seu entorn més proper. Alguns 
dels carrers sobre els quals s’actuarà són 
Sant Pere, Sant Boi, Viladecans, Castella, 
Frederic Soler, Joan Maragall, Enric Borràs 
i, especialment, l’avinguda del Canal. 

Trobareu tota la informació a 
elprat.cat/aramesquemai

Vídeo a elprat.tv



L’Ajuntament ja ha 
atorgat 703 ajuts a 
empreses i autònoms 
afectats per la pandèmia

es de l’inici de la pandè-
mia, l’Ajuntament del 
Prat ha concedit 703 

ajuts econòmics a empreses i persones 
autònomes de la ciutat afectades per l’im-
pacte econòmic de la covid-19.

Durant l’any 2020, el “Bo d’aixecada de 
persiana” (250 €) s’ha concedit a 337 sol·li-
citants, amb un import total de 84.250 €. 
El “Bo per mantenir la persiana aixecada” 
(fins a 1.000 €) s’ha atorgat a 316 sol·lici-
tants, amb 309.036 € en total. Finalment, 
l’ajut “El Prat Emprèn” per inici d’activitat 
(màxim 4.000 €) s’ha atorgat a 50 deman-
dants, amb un import global de 181.770 €.

Fort increment de persones 
ateses al Servei Local d’Ocupació 
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-

ment, ubicat al Centre de Promoció Econò-
mica, va atendre durant el 2020 un total 
de 1.794 persones, un 49 % més que l’any 
anterior. Aquest increment és clarament 
indicatiu de l’impacte econòmic que està 
tenint la pandèmia en el mercat de treball.  
L’Ajuntament, tant amb programes propis 
com amb altres fets en col·laboració amb 
diferents administracions, ha facilitat la 
contractació de 187 persones pertanyents 
a col·lectius vulnerables. 
Pel que fa a les accions formatives, durant el 
2020 se n’han fet 41, amb 379 participants.
El 73 % de les formacions s’han fet per vi-
deoconferència. Les accions de suport al 
teixit empresarial i comercial també han 
estat constants i molt variades. En l’àmbit 
comercial, s’ha incidit especialment en la 
millora de la professionalització i la digi-
talització del sector. Trobareu informació 
detallada de tots els programes de l’Àrea 
Municipal de Desenvolupament Econò-
mic a elprat.cat/economia.

D Oberta una nova 
convocatòria 

L’Ajuntament ha obert una 
nova línia d’ajuts en règim de 
concurrència no competitiva 
per a aquelles empreses i 
persones autònomes que hagin 
vist afectada la seva activitat 
econòmica per l’impacte de la 
covid-19. Els ajuts, seguint la 
línia d’anteriors convocatòries, 
presenten dues línies: “Bo 
d’aixecada de persiana”, de 250 €, 
i “Bo per mantenir-la aixecada”, de 
fins a 1.000 €. Podeu consultar-ne 
les bases a elprat.cat.
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Consulteu el 
contingut del 
PAM i el seu grau 
de compliment a 
elprat.cat/PAM

TOT EN DETALL

n línia amb l’estratègia 
de reconstrucció Ara més 
que mai, el Prat, s’ha re-

visat també el PAM (Pla d’Actuació Muni-
cipal) per al període 2020-2023, per adap-
tar-lo al context actual. L’Ajuntament ja ha 
complert el 40 % d’aquest PAM, que és la 
principal eina per conèixer els principals 
eixos temàtics en què es divideixen les po-
lítiques públiques que l’Ajuntament des-
plegarà a la nostra ciutat fins a l’any 2023; 
permet fiscalitzar-ne el progrés i el grau de 
compliment. El PAM està dividit en 8 eixos 
que s’articulen en 35 àmbits i 290 accions. 
Aquest és el percentatge de compliment 
de cada eix a data de gener del 2021:

E L’Ajuntament ja ha 
executat el 40 % 
de les accions 
previstes al PAM 
2020-2023 

52 %
Eix 1
Una ciutat que cuida 
i garanteix drets 46 %

Eix 2
Una ciutat que 
garanteix la cultura 
i l’educació

37 %
Eix 3
Una ciutat activa 
i saludable 3 %

Eix 4
Una ciutat habitable 
i amable 38 %

Eix 5
Una ciutat sostenible i 
en transició ecològica 
i energètica

42 %
Eix 6
Una ciutat innovadora, 
emprenedora i 
promotora de talent

60 %
Eix 7
Una ciutat per 
conviure-hi, amb 
memòria i feminista

43 %
Eix 8
Una ciutat transparent 
i amb un bon govern



@jordi_ibern
@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Carmelo Declara Merino Jordi Ibern i Tortosa

L’any 2009 l’Ajuntament del Prat 
va aprovar, amb el rebuig d’Esquerra 
Republicana, un planejament urbanístic 
(encara no executat) per a la zona situada 
entre l’avinguda Onze de Setembre, el barri 
de la Barceloneta i la llera del riu Llobregat. 
A dia d’avui, el nostre posicionament 
continua sent contrari per tres motius.   

Primer, perquè al delta hem perdut 
unes 1.000 hectàrees de zona agrícola i unes 
500 de zones humides. Entenem que no 
podem afegir més pressió a aquest espai 
existent entre el nucli urbà i les reserves 
naturals del Prat; si ho fem, ens arrisquem 
que aquestes reserves naturals es vegin 
afectades i que la seva biodiversitat i el 
seu valor natural es perdin en un futur.

Segon, perquè aquesta zona acull 
espècies incloses a la Directiva d’Aus 
de la IBA (Associació Internacional 
Birdlife) que, seguint criteris científics, 
requeririen una especial protecció.

Tercer, perquè el context de crisi 
ambiental actual no té res a veure amb el 
que existia fa 12 anys, quan es va aprovar 
l’ARE. Sabem que Depana (associació 
en defensa del delta del Llobregat) ha 
argumentat en diverses ocasions que 
l’ARE va rebre una avaluació ambiental 
inadequada i ha presentat una denúncia 
a instàncies europees, una denúncia que 
podria passar a fase d’infracció i que podria 
invalidar tot aquest projecte d’urbanització.

Per tot això, rebutgem aquest 
projecte, demanem un nou estudi 
d’impacte ambiental, demanem esperar 
a la resolució de la Comissió Europea 
referent a la denúncia presentada per 
Depana abans d’executar cap obra i, 
també, exigim replantejar les polítiques 
d’habitatge per tal que no siguin 
agressives contra el nostre entorn.  

Es necesario un 
cambio

Un nuevo desaire 
a otra propuesta
Lamentamos una vez más la 
negativa del gobierno del alcalde Mijoler 
de no querer aceptar ninguna de las 
propuestas que desde Ciutadans hacemos 
continuamente para que El Prat sea un sitio 
mejor y más seguro. Y ya van cerca de la 
veintena de iniciativas naranjas rechazadas.

En esta ocasión, y siguiendo las 
recomendaciones de los ministerios de 
Sanidad y Transición Ecológica, solicitamos 
el estudio sobre la necesidad y posterior 
instalación de filtros HEPA y medidores de 
CO2 en los espacios públicos de nuestro 
municipio donde no sea posible la 
ventilación natural. Según la Organización 
Mundial de la Salud, el coronavirus se 
transmite por dos vías: la primera es 
por gotas y contacto directo (por eso la 
importancia del uso de mascarillas y de 
guardar distancia social) y la segunda, 
por transmisión aérea por aerosoles 
(microgotas), que permanecen suspendidos 
en el aire durante un cierto tiempo y que 
pueden desplazarse a distancias superiores 
a los dos metros. Esta vía de contagio se 
produce especialmente en lugares cerrados 
con poca o escasa ventilación.

Desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans, y haciendo caso tanto a las 
recomendaciones de la OMS como a los 
ministerios, presentamos una propuesta 
para realizar un estudio en los edificios 
municipales y centros educativos, con la 
finalidad de mejorar la calidad del aire en 
todos los espacios cerrados que no tengan 
la posibilidad de ventilación natural, así 
como para la posterior instalación de filtros 
HEPA (que eliminan al menos el 99.95 % de 
las partículas potencialmente nocivas) y de 
medidores de CO2 para controlar la calidad 
del aire que respiramos.

El alcalde Mijoler y su equipo estimaron 
que no era necesario hacer nada.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Próximamente, estamos llamados a 
las urnas para elegir el futuro gobierno de 
la Generalitat y se presenta la oportunidad 
para propiciar un cambio de prioridades en la 
acción gubernamental. Después de años de 
peleas internas, bloqueo e improvisación, es 
vital evitar caer en los mismos errores.

Hemos visto durante estos años pasados 
que la supuesta unidad del independentismo 
no era tal, enzarzados en peleas internas con 
el objetivo de ver quién de los dos partidos 
que gobiernan desde la Generalitat lideraba 
este espacio. Como consecuencia han dejado 
de lado la actuación propia de gobierno y han 
utilizado la Generalitat en beneficio propio. 
Es por eso que necesitamos que se aborden 
los problemas presentes y futuros; de ahí la 
necesidad de un cambio de protagonistas 
que sea capaz de devolver la dignidad a las 
instituciones con un proyecto sólido para 
Cataluña. 

Necesitamos un país de servicios 
públicos fuertes, pues es la única garantía 
para desarrollar un proyecto de igualdad 
y de redistribución de la riqueza frente a la 
pobre inversión que durante todos estos años 
hemos sufrido, que ha puesto de manifiesto 
la falta de recursos, una situación que ha 
desembocado en una estrecha capacidad para 
abordar la actual crisis.

En Comú Podem se presenta a estas 
elecciones con la voluntad de desarrollar 
políticas útiles para la mayoría. Hemos 
demostrado la capacidad de diálogo para 
formar gobiernos progresistas cuando hemos 
tenido la posibilidad, favoreciendo gobiernos 
de izquierda, que en este país es la opción 
mayoritaria, con la voluntad de impulsar la 
agenda para llevar a cabo la recuperación 
económica, las políticas sociales y hacer frente 
a la emergencia climática. Cuanto mejor 
resultado obtengamos más cerca estaremos 
de cumplir esos objetivos.

No a l’ARE SUD 2, no 
a malmetre l’entorn

@antoniomiguelrr       
@Cs_ElPrat

Antonio Miguel Ruiz Redondo



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Cuando escribo estas líneas, a mediados 
de enero, aún no se sabe cuándo se 
celebrarán las elecciones en Catalunya. Un 
año después de que Quim Torra diera por 
“finiquitada” la legislatura anticipadamente, 
el presidente en funciones y candidato de 
ERC, Pere Aragonès, decretó, amparándose 
en la crisis del covid-19, el traslado de 
los comicios del 14 de febrero al 30 de 
mayo. Poco después, el TSJC anuló esta 
decisión por no ajustarse a la legalidad: una 
muestra más de la improvisación de este 
gobierno. Los socialistas consideramos que 
la propuesta de aplazamiento no obedece 
a motivos sanitarios, sino a intereses 
partidistas, y por eso hemos defendido 
que se vote antes de Semana Santa.

El PSC, igual que patronal y sindicatos, 
cree que no hay razones para aplazar las 
elecciones. Si debemos ir a trabajar, si 
estamos orgullosos de mantener abiertas 
las escuelas, no podemos permitirnos cerrar 
los colegios electorales. Lo han demostrado 
muchos países: Portugal votó el 24 de 
enero; Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Italia... han acudido a votar en pandemia. 
Las elecciones son un momento sagrado 
de la democracia. La mejor garantía para 
luchar contra la pandemia es tener un 
gobierno sólido y competente que sustituya 
el actual, provisional, indeciso, dividido y 
superado. Con las elecciones para el 30 de 
mayo podemos tener por delante cuatro 
meses sin dirección efectiva, sin control 
parlamentario y sin presupuestos para 
hacer frente a una pandemia sanitaria 
y a una crisis económica y social.

Los y las socialistas somos la única 
garantía de cambio. Saldremos a disputar 
las elecciones y estamos en condiciones 
de ganarlas, con nuestro candidato 
Salvador Illa. Catalunya necesita liderazgo, 
gobierno y empuje. Si no saben o no 
quieren gobernar, que dejen paso.

Que necessitem eleccions al 
Parlament de Catalunya és un fet que 
tothom comparteix: després de la 
inhabilitació del president, l’interinatge 
del govern català no està a l’altura del 
moment que ens toca viure.

Que la data del 14 de febrer s’havia 
d’ajornar també era un acord de la majoria 
de partits, a tenor de les recomanacions 
de les autoritats sanitàries en un context 
de pandèmia descontrolada. Ara bé, 
resultava impensable que el decret 
d’ajornament no estigués jurídicament 
ben construït, i que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya l’hagi pogut 
suspendre.

Tot plegat, un bon ridícul. 

Independentment de la data en 
què siguin, les eleccions són necessàries i 
decisives per a Catalunya i per a Espanya. 
Cal fer fora el govern que no ha sabut 
gestionar els pitjors moments de la crisi 
sanitària, que no adopta les mesures 
de compensació que els sectors més 
castigats per la crisi econòmica necessiten 
per mantenir-se vius i que no està sabent 
protegir els més vulnerables davant la 
crisi social; un govern, a més, que està 
demostrant el pitjor de si mateix en el 
procés de vacunació contra la covid-19. 

Necessitem construir una alternativa 
des del feminisme i l’ecologia, que 
garanteixi el treball digne i uns serveis 
públics de qualitat, que respongui a la 
crisi social i econòmica generada per la 
covid com ho estem fent a la nostra ciutat 
amb l’estratègia “Ara més que mai, el Prat”: 
reconeixent les tasques de cura, defensant 
sistemes públics com el de la sanitat, 
lluitant per la justícia social i impulsant 
la transició ecològica. Així haurà de ser la 
reconstrucció, si la volem per a totes.

Queremos votar!
Preparades per 
votar quan calgui 

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



 VIDA
PRATENCA

ALFRED GARCÍA RODA AL 
PRAT EL VIDEOCLIP DE LA 
PRIMERA CANÇÓ DEL SEU 
NOU DISC
La platja del Prat és l’escenari del videoclip de 
la primera cançó del nou àlbum del pratenc 
Alfred García. El tema és, alhora, la cançó 
original de Los espabilados, sèrie creada per 
Albert Espinosa i dirigida per Roger Gual, 
estrenada a Movistar+ el 29 de gener. El rodatge 
és fruit del conveni signat per Alfred García i 
l’Ajuntament del Prat —a través del programa 
municipal El Prat Film Office— per donar suport 
al desenvolupament de les peces audiovisuals 
del seu nou disc, fomentar el talent local i 
promocionar el territori pratenc.

ACORD ENTRE AJUNTAMENT 
I GENERALITAT PER 
REFORMAR L’INSTITUT 
ESCOLA PEPA COLOMER: 
L’AJUNTAMENT AVANÇA TOTS 
ELS DINERS
L’Institut Escola Pepa Colomer se sotmetrà 
a una important reforma (cuina, tancament 
de porxos per habilitar-los com a aules, 
construcció d’un gimnàs...). L’Ajuntament 
es farà càrrec del finançament total de 
l’obra, també de la part que li correspon 
a la Generalitat, que li retornarà l’import 
corresponent en tres anualitats. El pressupost 
és d’1,47 milions d’euros, dels quals la 
Generalitat finançarà 869.337 €. La reforma es 
durà a terme entre el 2021 i el 2022. 

EN OTOÑO, 12 NUEVOS POLICÍAS LOCALES
El Ayuntamiento prevé que a finales de septiembre, coincidiendo 
con la Festa Major, se incorporen a la Policía Local de El Prat 12 
agentes para reforzar la plantilla. Desde el 25 de enero, los aspirantes 
están realizando un curso en la Escola de Policia de Catalunya y, 
durante algunos fines de semana, prestarán servicios operativos en la 
organización policial para una mejor adaptación e interiorización del 
rol profesional. Una vez finalizado y superado el curso básico de agente, 
de 9 meses de duración, iniciarán un período de prácticas de un año.

UNA CABANA VIVA A L’ESCOLA BRESSOL 
LA BLAVETA
Al pati de l’escola bressol La Blaveta hi havia un salze que va 
morir de vell. Per recordar-lo, l’Ajuntament hi ha plantat una 
cabana viva, feta amb branques de salze que a l’hivern deixen 
passar el sol i a la primavera i estiu, amb les fulles, oferiran 
ombra als infants que hi entrin a jugar. Aquesta cabana està viva 
i, per tant, caldrà anar-la podant i mantenint al llarg dels anys.



XERRADES SOBRE ELS SERVEIS DE 
JOVENTUT ALS PATIS DELS INSTITUTS
Fa 20 anys que El Lloro, Serveis de Joventut està present 
als instituts del Prat, en coordinació amb el Departament 
d’Educació. La noia del centre de la foto és Alba Blasco, 
dinamitzadora d’estudiants, que un cop per setmana 
visita els patis de tots els instituts de la ciutat per parlar 
amb els nois i les noies sobre tot allò que poden trobar a 
El Lloro: assessories joves, informació sobre l’oci a la ciutat, 
associacionisme, experimentació i molt més. Si teniu 
algun projecte, idea o inquietud, l’Alba us escolta amb 
total confiança. A banda del pati, també la podeu trobar 
al correu estudiants@joves.prat.cat o per WhatsApp 
al 616 798 147.

TALLERS DELIBERATIUS DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
2020-2023
Els dies 19, 21 i 26 de gener van tenir lloc els tallers 
deliberatius dels pressupostos participatius 2020-
2023. En aquests tallers, totes les propostes que 
havien estat acceptades es passaven a debat amb 
l’objectiu d’unificar-ne més d’una en alguns casos i 
complementar-les amb l’ajuda dels tècnics i tècniques 
de l’Ajuntament. Un cop seleccionades les propostes 
finalistes, aquestes passen a una anàlisi tècnica amb 
l’objectiu d’estudiar-ne la viabilitat, el cost i la possible 
execució, i finalment passaran a la fase de votació 
ciutadana. Consulteu la plataforma Decidim El Prat.

EL CÈNTRIC ESPAI CULTURAL FA 10 ANYS
El passat mes de desembre es van complir 10 anys de la inauguració del Cèntric Espai Cultural. Al llarg d’aquesta dècada, l’equipament 
ha esdevingut un dels principals referents de la cultura i el coneixement de la ciutat, a més consolidar-se com un espai de trobada i de 
relació per a la ciutadania. En aquests primers 10 anys de vida, el Cèntric ha acollit un ampli ventall de propostes centrades, especialment, 
en l’àmbit de la lectura, la música, la cultura digital i el món contemporani. Entre elles, destaquen la trentena d’exposicions que hi ha 
organitzat l’Arxiu Municipal, tant de producció pròpia com externes, o els més de 900 actes que s’han celebrat a l’Auditori. Pel que fa a 
l’activitat de la Biblioteca Antonio Martín, destaquen els més de 20 clubs de lectura que ha acollit al llarg de tots aquests anys, sota el lema 
“El Prat, una ciutat de clubs”.



18 | EL PRAT | FEBRER 2021 

Las residencias de 
mayores de El Prat, 
vacunadas

a vacuna contra la co-
vid-19 llegó a El Prat el 
lunes 4 de enero; con-

cretamente, a la residencia de personas 
con discapacidad intelectual El Tamariu. 
Cinco días después, el sábado 9, se vacu-
naron las personas residentes y el personal 
de las residencias de personas mayores de 
la ciudad. En la residencia municipal Pene-
dès, la incidencia de la covid ha sido muy 
baja desde el inicio de la pandemia. Du-
rante la primera ola se blindó y no registró 
ningún positivo. A principios del pasado 
mes de octubre, tres personas residentes y 
algunas de trabajadoras sufrieron la covid, 
y después de aplicar inmediatamente los 
protocolos de seguridad, el centro quedó 
nuevamente libre de covid sin tener que 
lamentar ninguna víctima mortal.

L Información 
actualizada
En el web dadescovid.cat 
se pueden consultar de 
manera actualizada los datos 
tanto de la incidencia de la 
epidemia en la ciudad como 
de las personas que ya hay 
vacunadas. Asimismo, en la 
web elprat.cat/enscuidem 
encontraremos las medidas 
a seguir en cada momento 
y otras informaciones de 
servicio relevantes en el 
actual contexto sanitario.

La residente Elena Ruiz, 
recibiendo la primera 

dosis de la vacuna.
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Plan de vacunación por etapas
Desde principios de enero, el plan de va-
cunación seguirá estas etapas:

• Residentes y personal sanitario y socio-
sanitario en residencias de personas ma-
yores y con discapacidad

• Personal sanitario de primera línea

• Otro personal sanitario y sociosanitario

• Personas con discapacidad que requie-
ran intensas medidas de apoyo para desa-
rrollar su vida (personas institucionaliza-
das con gran dependencia)

El contacto con estos grupos poblacio-
nales lo hace directamente el Departa-
mento de Salud de la Generalitat, en fun-
ción de los datos de que dispone. 

Video en elprat.tv



El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la concejal de Salud Pública, 
Marina García, estuvieron presentes en la residencia municipal 
Penedès durante la aplicación de las primeras vacunas.

Las personas residentes y el 
personal de la residencia El 
Tamariu fueron las primeras 
en recibir la vacuna en nuestra 
ciudad, el lunes 4 de de enero. 

ELENA RUIZ NEBOT 
88 anys, vacunada a la 
residència Penedès

“No he sentit 
ni la punxada”
“Ha anat molt bé, no he 
sentit ni la punxada. Jo estic 
molt conforme a posar-me la 
vacuna, perquè amb aquesta 
epidèmia tan forta, si això 
ajuda a evitar contagiar-me, 
doncs encantada de la vida”.

MERCEDES 
GONZÁLEZ RUIZ 
Auxiliar de enfermería 
vacunada en la residencia 
Penedès

“Bienvenida 
sea la vacuna”
“Mi primer pensamiento es 
que, si con esto conseguimos 
luchar contra la pandemia, 
bienvenida sea la vacuna. A 
la gente que tenga miedo 
les animo a que se la 
pongan, porque no se siente 
absolutamente nada”. 

Les vacunes no ens poden relaxar: 
som al mig de la tercera onada
L’inici del procés de vacunacions no significa que ens puguem relaxar pel que fa 
a les mesures d’autoprotecció contra la pandèmia: rentat de mans, distància, 
mascareta i ventilació dels espais tancats. A més, la primera dosi no immunitza la 
persona, cal rebre’n la segona. Ens trobem en plena tercera onada, tal com indiquen 
les dades. Al tancament d’aquesta revista, el risc de rebrot al Prat se situava per sobre 
dels 670 punts (per sobre de 200 es considera un risc molt alt), mentre que la velocitat 
de reproducció de la malaltia superava l’índex d’1,35 (hauria d’estar per sota d’1).

Algunes xifres per saber on som   
Amb data 21 de gener, al Prat ja s’havia administrat la primera dosi de la vacuna a 
1.023 persones i la segona a 4, mentre que hi havia 30 pratencs i pratenques 
ingressats/des. Des de l’inici de la pandèmia, 152 persones del Prat han mort a causa 
de la covid-19, 631 han passat per la UCI i un total de 3.668 han donat positiu.



“Esperem que aquesta 
pandèmia conscienciï 

de la importància 
d’invertir en recerca 

biomèdica”

Carlota Dobaño
investigadora en immunologia de l’ISGlobal Les vacunes contra la 

covid són una conquesta 
de la humanitat que és 
fruit de la feina de molts 
i moltes científiques 
d’arreu. Una d’elles és la 
pratenca Carlota Dobaño. 
Premi Ciutat del Prat el 
2014, Dobaño encapçala 
el grup de recerca 
sobre immunologia de 
la malària a l’ISGlobal, 
i ha aplicat els seus 
coneixements a la 
recerca sobre la covid. 



Un any després de l’esclat de 
la pandèmia, ja ha arrencat la 
vacunació. Per què ha pogut anar 
tan de pressa?
Hi ha diversos motius. D’una banda, ja s’ha-
via avançat molt en la recerca d’altres coro-
navirus similars al SARS-CoV-2 (causant de 
la covid-19). Es va seqüenciar molt aviat el 
gen de la proteïna “Spike”, principal antigen 
del virus (el component de les vacunes més 
avançades). Es van poder aprofitar molts 
coneixements que s’havien generat recent-
ment en les vacunes experimentals d’ARN 
missatger i d’adenovirus. I, sobretot, s’hi va 
abocar tota la comunitat científica i biomè-
dica, molts recursos econòmics i voluntat 
política. Un cop van començar els assajos clí-
nics en humans, es va fer solapant les fases 
I, II i III, i no seqüencialment, i les dades han 
estat enviades en temps real (i no al final de 
tot) a les entitats reguladores. Finalment, 
les farmacèutiques van començar a produir 
les vacunes abans d’acabar els assajos per 
ja tenir estocs, a risc que si no funcionessin 
s’haurien de llençar. Com la producció sol 
ser un coll d’ampolla, així han tingut vacu-
nes ja disponibles per començar a vacunar 
immediatament. 

Hi ha algunes persones que tenen 
por a posar-se la vacuna. Com s’ha 
garantit que és segura?
Malgrat el temps rècord que s’ha trigat, en cap 
cas s’han saltat les etapes. I també hem tingut 
molta sort que a la primera hagin donat efi-
càcies tan elevades! Les vacunes han hagut 
de passar els mateixos controls estrictes que 
segueixen tots els nous medicaments. El més 
important és la seguretat. Quan la vacuna 
s’administra pot causar el mateix nivell de 
reaccions en algunes persones que qualsevol 
altra, i en cap cas són greus.

Algunes vacunes es basen en l’ARN 
modificat. Què significa això?
Les vacunes de l’ARN missatger (Pfizer/BioN-
Tech i Moderna) estan dissenyades per in-
troduir al cos el fragment del virus que porta 
les instruccions per produir la proteïna “Spi-
ke”, que és reconeguda com a agent estrany 
i fa activar les defenses. La diferència entre 
les vacunes clàssiques i aquestes és que les 
anteriors introduïen la proteïna del virus tal 
qual, mentre que les d’ARNm introdueixen 
la molècula precursora de les proteïnes, que 

la cèl·lula humana fa servir de motlle per 
produir ella mateixa la proteïna que poste-
riorment activa les defenses.

Implica això algun tipus d’afectació 
al genoma?
En cap cas. L’ARN missatger és una molècu-
la molt làbil que de seguida és degrada, per 
això les baixes temperatures per a la seva 
conservació i estabilització. No hi ha cap pe-
rill. En molts anys que s’estan testant vacu-
nes d’ADN o ARN modificat, en cap cas s’ha 
donat afectació al genoma. 

Algunes veus han parlat de les 
vacunacions com “l’inici de la fi de 
la pandèmia”. Fins a quin punt és 
acurat?
És ben acurat. En absència de medicaments 
clarament eficaços, és la millor manera de 
controlar la pandèmia. Cap malaltia infec-
ciosa no s’ha erradicat del món sense una 
vacuna. Les vacunes han estat les eines més 
cost-eficaces en salut pública. Però en el cas 
de la covid-19, fins que no s’arribi a cober-
tures vacunals elevades, no es pot abaixar 
la guàrdia, cal continuar amb la precaució, 
mesures de distanciament, mascaretes, hi-
giene, i ventilació.

Què se sap sobre el temps que dura 
la immunització que generen les 
vacunes?
Encara no ho sabem. Pel que indiquen els 
estudis d’immunitat natural, els anticossos 
poden durar fins a un mínim de nou mesos, 

i les farmacèutiques indiquen que segura-
ment un any mínim.

Què hem d’aprendre d’aquesta 
pandèmia per millorar el foment i la 
inversió en la ciència com a societat?
Hem estat oblidant els estralls que les malal-
ties infeccioses poden causar i que la ciència 
i la innovació ens poden ajudar a sortir-nos-
en. Cal fomentar al màxim la ciència i el co-
neixement. A Espanya no tenim cap vacuna 
capdavantera perquè aquí la inversió en in-
vestigació està a la cua dels pressupostos de 
l’Estat, no es veu com un valor del benestar 
i el progrés social, i així no podem seguir. Es-
perem que aquesta pandèmia ajudi a des-
pertar consciències.

Bertran Cazorla

“No es pot abaixar 
la guàrdia, cal 
continuar amb la 
precaució, mesures 
de distanciament, 
mascaretes, higiene 
i ventilació, perquè 
encara hi ha molta 
gent vulnerable”

Trobareu una versió més extensa 
d’aquesta entrevista a l’apartat 
“Notícies” del web municipal, elprat.cat

Foto: ISGlobal

Carlota Dobaño, al centre de 
la imatge, amb el seu equip 
d’investigació, format en la 

seva gran majoria per dones.



Estalvi històric 
en la part fixa 
de la factura 
elèctrica dels 
equipaments 
municipals

Ajuntament del Prat 
fa anys que treba-
lla intensament per 

reduir al màxim els diners que paga per 
l’electricitat que consumeixen els 29 equi-
paments municipals i l’enllumenat de la 
ciutat. A banda de les mesures d’estalvi i 
eficiència energètica que aplica per reduir 
el consum (part variable de la factura), 
també revisa periòdicament la part fixa 

(quantitat de kw contractats i preu pactat 
amb la comercialitzadora). 

Els darrers dos anys ha assolit un estal-
vi històric. Gràcies a la reducció biennal 
de la potència contractada allà on sigui 
possible, a contractar tarifes horàries més 
avantatjoses i a fer un seguiment intensiu 
de les facturacions per detectar-hi errors 
de les companyies subministradores, l’es-
talvi acumulat dels anys 2019 i 2020 arriba 

L’
Com podem fer-ho nosaltres?
Particulars i empreses també poden aconseguir estalvis en la factura elèctrica 
seguint els passos de l’Ajuntament. De fet, el mateix consistori facilita una 
eina, a través de la pàgina elprat.cat/estalvielectric, que fa una anàlisi de la 
contractació del subministrament elèctric. Només cal emplenar les dades 
que demana un formulari. Des que es va posar en servei aquesta eina, al mes 
de gener del 2020, l’han fet servir ja unes 300 persones i alguns comerços del 
Prat. Una altra opció és sol•licitar una cita a la nova Casa de l’Energia (vegeu 
la informació de la pàgina precedent), per rebre assessorament personalitzat. 

Els complexos esportius 
municipals són alguns dels 

equipaments que més 
electricitat consumeixen.

a 315.750 €, molt superior a l’aconseguit 
entre el 2015 i el 2018, que ja va ser de 
170.000 € en total. 

Una part d’aquest estalvi —poc més del 
6 %— correspon a la reducció massiva de 
potència que l’Ajuntament va aplicar du-
rant el confinament de la primavera del 
2020, quan molts equipaments van estar 
tancats, acollint-se a un decret governa-
mental que ho permetia.



quest mes de gener, 
l’Ajuntament del Prat 
ha posat en funcio-

nament la Casa de l’Energia, una oficina 
que vol liderar la transició energètica a 
la ciutat, mitjançant l’assessorament a la 
ciutadania i a les empreses. La Casa de 
l’Energia presta serveis sobre eficiència, 
energies renovables, autoconsum, con-
sum nul, pobresa energètica, innovació, 
comunitats locals d’energia o tramitació 
d’ajuts econòmics. Tot seguit destaquem 
alguns dels seus principals serveis:

Rehabilitació energètica d’edificis 
veïnals. El cost de rehabilitar un edifi-
ci residencial per fer-lo més sostenible 
energèticament es pot sufragar totalment 

A
Obre la Casa 
de l’Energia
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la tramitació de permisos i bonificacions 
fiscals.

Pobresa energètica. Servei per a famí-
lies vulnerables que pateixen o estan en 
risc de patir pobresa energètica: anàlisi 
del consum i de la contractació, tramita-
ció del bo social, fraccionament del deute, 
sol·licitud d’ajuts, etc. 

Casa de l’Energia
C. Ignasi Iglesias, 9. 
Tel.: 933 790 050
casaenergia@elprat.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 9 
a 13.30 h (dijous amb cita prèvia) 
i dimecres de 16 a 18 h. Abans 
d’anar-hi, cal demanar cita per 
telèfon o correu electrònic.

amb els estalvis aconseguits a la factura i 
els ajuts vigents. Sota aquest principi, de-
mostrat numèricament, la Casa de l’Ener-
gia assessora i acompanya comunitats 
veïnals —i persones particulars— que 
vulguin fer la rehabilitació energètica de 
l’edifici on viuen, tot ajudant-les en la tra-
mitació d’ajuts del programa PREE, que fi-
nança fins al 50 % d’aquests arranjaments.

Optimització de la factura. Es fa una 
anàlisi detallada de les dades de consum 
de la persona (o del comerç, empresa...) 
i s’elabora un informe amb una proposta 
de potència i tarifa òptimes, així com ac-
cions per reduir el consum. 

Instal·lació de plaques solars. La 
Casa de l’Energia ens assessora sobre la 
instal·lació de plaques solars fotovoltai-
ques —tant a nivell particular com de 
comunitat veïnal— amb proposta de 
potència a instal·lar i asessorament sobre 
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Remodelació del 
Govern municipal

L’Ajuntament del Prat ha aprovat 
una reorganització del Govern 
municipal, provocada per la 
recent mort de la socialista Marta 
Mayordomo, que era tinenta 
d’alcalde de Desenvolupament 
Econòmic. Els canvis afecten tres 
membres del Grup Municipal 
Socialista: Juan Carlos Moreno 
Roig passa a ser tinent d’alcalde 
de Desenvolupament Econòmic; 
Débora García Barrios és la nova 
tinenta d’alcalde de Benestar i Salut 
i regidora d’Activitat Física i Esport, 
i Marina García passa a ser regidora 
de Comerç i Turisme..

Suspeses les llicències 
d’establiments de jocs 
d’atzar 

L’Ajuntament ha suspès les 
llicències d’activitats d’establiments 
de jocs d’atzar, perquè segueixi 
sense haver-n’hi cap al municipi. 
La suspensió és per un any, en 
espera d’elaborar una ordenança 
municipal restrictiva en la matèria. 
La suspensió afecta salons de jocs, 
bingos, casinos i associacions de 
fumadors. L’addicció al joc és un 
problema sanitari i social cada cop 
més important, que incrementa 
el risc de patir problemes 
psicopatològics.

L’Instagram de 
l’Ajuntament arriba a 
5.000 seguidors

El compte d’Instagram de 
l’Ajuntament ja ha arribat als 5.000 
seguidors, mentre que el de Twitter 
va assolir recentment els 10.000. 
Alhora, en plena pandèmia, el 
nombre de seguidores del Telegram 
municipal s’ha disparat.

Primer acuerdo 
entre el 
Ayuntamiento y 
una inmobiliaria 
para prevenir 
situaciones 
de exclusión 
residencial
La empresa municipal de vivienda, Prat Es-
pais, y la gestora inmobiliaria Anticipa Real 
Estate han firmado un convenio para pre-
venir situaciones de exclusión residencial 
que se puedan producir en la ciudad. 

Cuando se detecte algún riesgo en este 
sentido, se establecerán medidas de pro-
tección de las personas titulares de las vi-
viendas que tengan dificultades para pagar 
la hipoteca, o los importes del alquiler en 
el caso de inquilinas. También se estudiará 
una solución en los casos de residentes sin 
título habilitante y se procurarán evitar los 
expedientes judiciales que puedan fina-
lizar en un lanzamiento o desahucio. Prat 
Espais trabaja ya para establecer convenios 
similares con otras gestoras inmobiliarias 
que operan en nuestra ciudad. 

Expediente 
sancionador a 
un banco por 
desahuciar 
sin ofrecer 
alquiler social
El Ayuntamiento de El Prat 
ha abierto un expediente 
sancionador a una entidad 
financiera que ha pedido un 
desahucio sin haber ofrecido 
un piso de alquiler social a las 
personas afectadas ni haber 
informado al Ayuntamiento.
Según la ley, los grandes 
tenedores de vivienda, como 
los bancos, están obligados 
a ofrecer un alquiler social 
antes de pedir el desahucio. 
Normalmente los bancos 
comunican que ofrecen este 
alquiler social a las personas 
y familias amenazadas por un 
lanzamiento. Si el consistorio 
identificara algún otro caso en 
que esto no se hace iniciaría 
las acciones pertinentes para 
sancionar al banco o al gran 
tenedor que incumple la ley.



l Ayuntamiento de El 
Prat ha aprobado el 
plan funcional de la 

futura residencia pública y centro de día 
para personas mayores que se construirá 
en unos terrenos municipales en el Eixam-
ple Sud de la ciudad, en la calle Jaume Ca-
sanovas, 219. El plan propone los criterios 
para el diseño y gestión del equipamien-
to, que tendrá 144 plazas de residencia y 
30 de centro de día. 

La persona, en el centro
El edificio se proyectará según el mode-
lo de atención centrado en la persona, 
en que la autonomía —la capacidad y el 
derecho que las personas tenemos para 
decidir sobre nuestra propia vida— se 
reconoce como un asunto nuclear en la 
atención cotidiana y la gestión del centro.

E

Aprobado el plan funcional 
de la futura residencia 
de mayores

La decoración, el funcionamiento y la 
organización de los espacios comparti-
dos, las dinámicas diarias, los horarios y 
las rutinas... todo será organizado y ges-
tionado en base a este modelo. El objetivo 
es asimilar al máximo posible la residencia 
al concepto de hogar: vivir fuera de casa 
como si se estuviera en casa. 

Unidades de convivencia
El nuevo equipamiento se organizará en 
unidades de convivencia, con grupos de 
personas que compartirán un espacio, 
con un estilo de vida casero, donde pue-
dan seguir desarrollando actividades 
cotidianas, dando continuidad a su vida 
anterior. El centro tendrá 9 unidades de 
convivencia de 16 personas cada una, que 
se distribuirán en 12 habitaciones indivi-
duales y 2 dobles.

El equipamiento se construirá en unos terrenos municipales 
situados en el Eixample Sud

Acuerdo entre 
Ayuntamiento 
y Generalitat
El Ayuntamiento de El Prat 
impulsa la construcción de 
este equipamiento, dado que 
nuestro municipio es uno de 
los del Baix Llobregat con 
más necesidad de plazas 
residenciales. Las actuales 
30 plazas de la Residencia 
Municipal Penedès se 
integrarán en la nueva y 
seguirán siendo concertadas 
por el Ayuntamiento. El 
resto, incluidas las de día, 
serán concertadas por la 
Generalitat de Catalunya. 

En estos terrenos 
del Eixample Sud, 
actualmente ocupados 
por un aparcamiento 
provisional, se 
construirá la residencia 
para mayores.

EL PRAT | FEBRER 2021 | 25



quest curs, l’Ajunta-
ment del Prat ha po-
sat en marxa el nou 

Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), 
que atén de manera especialitzada, inten-
siva i molt propera famílies amb infants i 
adolescents que estan en seguiment per 
part dels equips del Servei Bàsic d’Atenció 
Social. El SIS consta de tres programes di-
ferenciats per franges d’edat: 

Programa Àncora. Per a famílies amb 
infants de fins a 6 anys. Es treballa des de la 

A

ALBA DÍAZ
Educadora del programa 
Ruta

“La vessant domiciliària del programa 
permet l’apropament al dia a dia 
de les famílies, ajustant-se 
al màxim a cada realitat i enfortint vincles 
de seguretat entre famílies i professionals.”

L’equip del programa 
Àncora atén una 
família a l’escola 
La Blaveta. 

UNA ÀVIA I QUATRE 
NETES
Participants del programa 
Ruta

“En las intervenciones a domicilio nos gusta 
jugar a juegos de mesa, pintar, merendar 
juntas y hablar. También nos gusta salir 
a hacer visitas, como cuando fuimos al 
pesebre de la pl. de la Vila” (foto).

importància del modelatge, la resiliència i 
el bon tracte a la petita infància , una etapa 
clau en el desenvolupament de la persona. 

Programa Ruta. Per a famílies amb in-
fants de 7 a 14 anys. Es treballa a partir de 
projectes en positiu i des del propi domi-
cili, per millorar hàbits, rutines i la convi-
vència familiar.

Programa Passarel·la. Per a famílies 
amb adolescents de 15 a 18 anys. Es treba-
lla amb els nois i les noies, com a subjec-

tes actius des de la seva autonomia, el fo-
ment d’hàbits saludables i, en paral·lel, es 
treballa la relació positiva amb la família. 

Actualment, 45 famílies i 72 infants i 
adolescents del Prat estan sent ateses per 
equips del SIS formats per terapeutes fa-
miliars, treballadores socials i educadores 
socials. El SIS afavoreix la millora de les 
relacions familiars i amb la comunitat, la 
criança positiva i les competències paren-
tals. L’objectiu final és augmentar el benes-
tar dels infants i adolescents.

Un nou servei 
social 
acompanya 
famílies amb 
infants i 
adolescents 
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UNA JOVE
Atesa al programa 
Passarel•la

“Me gusta estar con ellos porque me 
ayudan en la relación con mis padres y 
a sentirme mejor conmigo misma”.



EL PRAT | FEBRER 2021 | 27

l pasado 2 de enero en-
tró en vigor la nueva 
normativa de circula-

ción de vehículos de movilidad personal 
(VMP) con motor eléctrico, como patine-
tes y segways. Quedan excluidos de esta 
normativa los vehículos para personas 
con movilidad reducida, como las sillas 
de ruedas eléctricas.

Los VMP eléctricos son considerados ve-
hículos y, por tanto, están acogidos a los 
reglamentos generales de Circulación de 
Vehículos. Así, sus conductores/as pue-
den ser sometidos/as a pruebas de alco-
holemia o drogas y no pueden circular 
usando el teléfono móvil ni auriculares. 

Zonas prohibidas 
Los VMP no pueden circular por las aceras, 
solo por la calzada o carriles bici. Tampo-
co pueden hacerlo por zonas peatonales 
(salvo las excepciones que se recojan en 
las normativas municipales) ni por vías 
interurbanas, travesías, autopistas ni tam-
poco autovías. 

Una sola plaza 
Solo pueden llevar a una persona, la que 
los conduce. La circulación de dos perso-
nas o más en un vehículo de estas caracte-
rísticas es sancionable. 

Velocidad máxima 
La velocidad máxima permitida de estos 
vehículos es de 25 km/h.

E

Aceras 
y zonas 
peatonales, 
vetadas para 
los patinetes 
eléctricos

Un patinete eléctrico 
circulando correctamente, 

por la calzada de la avenida 
de la Verge de Montserrat.
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Formació professional 
per a joves amb diversitat 
funcional

“Aquí es motiven 
per no dependre 
tant de la família”
“Aquest programa abarca una 
franja d’edat que abans no 
estava coberta per a la formació 
d’aquest tipus d’alumnat. Té una 
part de caire més personal, en 
què es treballa l’autonomia, la 
relació amb l’entorn i les habilitats 
socials, i una altra més típicament 
professional. Aquí, els i les alumnes 
se senten a gust, fan amistats i 
planifiquen el seu temps lliure 
conjuntament. Tot això els motiva 
per seguir amb una vida no tan 
dependent de l’àmbit familiar. 
Vull agrair la feina del professorat 
responsable de l’IFE, els col•legues 
Rafa Garcia Gomar, Álex 
Rodríguez Jiménez, Alba Callicó 
Requena i Sara Agustí López”. 

ÓSCAR GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ 
Tutor de 4t

l juny finalitzarà la 
primera promoció de 
joves que hauran fet 

al Prat l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) 
de l’especialitat d’Auxiliar en cura d’ani-
mals i espais verds a l’Institut Les Salines.
Els IFE són ensenyaments professionals 
dirigits a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb 
necessitats educatives especials associa-
des a una discapacitat intel·lectual lleu o 
moderada i que no es troben en disposi-
ció de seguir una formació professional 
ordinària. S’hi poden acollir joves amb o 
sense el títol d’ESO.

L’IFE inclou continguts professionals i 
també d’altres relacionats amb el desenvo-
lupament d’habilitats personals i socials de 

A l’alumnat. La seva finalitat és que els i les 
alumnes incrementin la seva autonomia 
personal i assoleixin les competències pro-
fessionals que els facilitin la transició a la 
vida adulta i la inclusió social i laboral.  

Suport de l’Ajuntament   
L’Ajuntament del Prat dona suport al pro-
grama amb una subvenció de 7.000 € i 
cedint un espai al Centre Cívic Sant Jordi 
Ribera Baixa. Aquests estudis desenvolu-
pen competències per fer tasques auxi-
liars d’atenció als animals, manteniment 
i higiene d’instal·lacions ramaderes, pro-
ducció de plantes en vivers i en centres de 
jardineria, i manteniment de jardins, parcs 
i zones verdes.
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Ajuntament del Prat 
destinarà, aquest curs, 
gairebé 134.000 € a 

subvencions per impulsar la participació, 
l’equitat i la innovació entre la comunitat  
educativa local.   

Ordinadors, llicències digitals, lli-
bres de text i material escolar. L’ob-
jectiu d’aquest ajut de 72.200 € és afavorir 
el projecte de Sostenibilitat i Reutilització 
de Llibres (SORELL) del Prat, així com aten-
dre les necessitats de les famílies que es 
trobin amb greus dificultats socioeconò-
miques per assumir el cost dels llibres i del 
material escolar. El projecte SORELL, que 
ha complert 8 anys, és possible gràcies a la 
gestió de les AMPA i AFA i els centres edu-
catius, i permet que les famílies obtinguin 
un estalvi econòmic molt elevat, que arriba 
en alguns casos al 90 % del cost de mercat 

L’

SOLEDAD GONZÁLEZ 
SOLANA
AFA Escola Joan Maragall

Famílies de l’AFA de 
l’Escola Joan Maragall 
desenvolupant tasques 
del projecte SORELL amb 
les noves mesures de 
protecció per la covid.

MARTA PINO BARRAZA
Cap d’estudis de l’Escola H. 
Josep Tarradellas

“Les subvencions que ens atorga 
l’Ajuntament ens ajuden a tirar 
endavant accions bàsiques. Per 
exemple, ens ajudaran a seguir 
potenciant activitats relacionades 
amb el medi ambient o plantejar 
la diversificació del pati, amb 
diferents propostes per ajudar 
els infants a sentir-se còmodes i 
tenir la possibilitat de fer diferents 
activitats en funció dels seus 
interessos i motivacions”.

del lot de llibres. Dins d’aquesta subven-
ció també s’inclou la compra d’ordinadors 
portàtils i de llicències digitals, un material 
cada cop més bàsic en l’àmbit educatiu.  

Projectes de les AMPA i AFA. Subven-
ció de 36.450 € per donar suport a la realit-
zació de projectes educatius que impulsin 
la participació de les famílies i la comunitat 
educativa del centre, la reutilització dels 
llibres, les activitats extraescolars i la mi-
llora de l’èxit educatiu. Aquest curs s’han 
subvencionat uns 39 projectes presentats 
per 14 AMPA i AFA, de temes tant diversos 
com l’alimentació, la cultura tradicional, el 
foment de la lectura o la coeducació per 
avançar contra les violències masclistes.

Projectes pedagògics dels centres. 
Aportació de 25.200 € per a projectes que 
neixen als centres educatius públics del 

Prat destinats a la innovació educativa i la 
millora d’aspectes relacionats amb l’orga-
nització del centre, el projecte curricular i 
el projecte educatiu. 

Hi han participat la majoria de centres 
de la ciutat, que han presentat 21 projec-
tes, molts d’ells relacionats amb el context 
de pandèmia actual, reforçant els usos 
dels espais i activitats a l’aire lliure, alhora 
que proporcionen una educació activa, 
flexible, inclusiva, tolerant, responsable i 
sostenible.

L’Ajuntament 
destina 134.000 € 
a projectes 
educatius i 
material escolar 

“Ens encarreguem de la reutilització 
de llibres i, amb la subvenció de 
l’Ajuntament, podem comprar-ne 
de nous per canviar els malmesos 
o antics. També comprem material, 
per folrar-los, posar-hi els adhesius 
amb els noms... Aquest any hem 
hagut de comprar material sanitari 
per a la neteja i protecció tant de 
les famílies voluntàries com dels 
espais i material que fèiem servir”. 
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App Platoon: prueba piloto de atención 
telemática en cualquier idioma
La app Platoon, que el Ayuntamiento de El Prat utiliza como prueba piloto, permite 
que dos personas hablen simultáneamente en dos idiomas diferentes mediante 
traducción automática. En el caso del Ayuntamiento de El Prat, Platoon facilita la 
comunicación entre un/a trabajador/a de la OIAC y una persona que no hable catalán 
ni castellano. Las personas interesadas pueden llamar a los números de la OAIC 
(933 790 050) y la OAC 360º (935 954 414), ya que el servicio se vehicula a través de 
las centralitas telefónicas. La app se puede descargar en Google Play y Apple Store.

partir del 1 de febre-
ro se establecerá el 
sistema de cita previa 

en cuatro oficinas municipales: Deportes 
(pl. de la Vila), Actividades y Obras (c. Ma-
jor, 2-4), Salud Pública y Consumo (c. Ma-
jor, 23) y Servicios Sociales (OIAS – Oficina 
Integral de Atención Social, en el Centro 
Cívico Palmira Domènech). Estas cuatro 
oficinas se suman a la OIAC (Oficina de In-
formación y Atención Ciudadana), situada 
en la Casa de la Vila y que funciona con 
este sistema desde junio, y a un par de 
servicios municipales más que también 
atienden con cita aprevia. Este sistema 
forma parte del eje de innovación de la 
Administración local, incluido en la estra-
tegia de reconstrucción Ara més que mai. 

A través de                           
elprat.cat/citaprevia 
El servicio se solicita a través de la página 
web elprat.cat/citaprevia. El objeti-
vo de pedir cita es evitar colas, esperas y 

A La OAC 360º 
gestiona más de 
500 incidencias
Desde su puesta en marcha 
en noviembre, la OAC 
360º, servicio telefónico de 
acompañamiento a los trámites 
digitales, ha gestionado ya 
unas 500 incidencias. El 87 % 
de llamadas al 935 954 414 las 
hacen personas particulares; 
el 12 %, empresas, y el 1 %, 
entidades. Por su parte, durante 
el último semestre del 2020, 
la OIAC ha dado 5.234 citas 
previas para hacer trámites 
presenciales, mientras que en el 
mismo periodo ha gestionado 
19.595 trámites telemáticos. 

Mejoras en la 
atención ciudadana 
en cuatro oficinas 
municipales

acumulaciones de personas en espacios 
cerrados, una situación a evitar más que 
nunca a raíz de la pandemia. 

Si no se consigue cita para los días de-
seados y el trámite es urgente, se puede 
acudir directamente a la oficina en cues-
tión sin haber pedido la cita. 

Ante la duda, llamar 
por teléfono 
Ante cualquier duda sobre la petición de 
cita o sobre el trámite a realizar, es aconse-
jable telefonear al Ayuntamiento (933 790 
050) o bien al servicio OAC 360º, de acom-
pañamiento telefónico para trámites en 
línea, al 935 954 414.



Nova edició del 
programa Treball 
als Barris per 
dinamitzar el teixit 
comercial de 
Sant Cosme

“Ara més que mai, sabem de 
la importància que té la vida 
als nostres carrers, sentir-nos 
acompanyades i cuidades, tenir 
una xarxa de suport amb les 
nostres veïnes, botigues de barri... 
Per això és important donar 
suport a les botigues i negocis 
dels nostres barris, ajudar-los 
amb l’assessorament i eines per 
modernitzar-se, comerç on-line, 
publicitat en xarxes, oferta de 
qualitat... Hem de fer que no 
es tanqui cap persiana i que 
se n’obrin de noves; impulsar 
iniciatives i negocis d’economia 
social, donant la possibilitat 
a persones emprenedores de 
formar part del barri i enfortir 
la xarxa de cooperació.”

LAURA ALBIOL 
Tècnica dinamitzadora del 
programa

Ajuntament del Prat 
impulsa una nova edi-
ció del programa Tre-

ball als Barris, que des del 2008 es desenvo-
lupa a Sant Cosme. Aquest programa està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació i el Mi-
nisteri de Treball i Economia Social, que ha 
dotat l’Ajuntament amb una subvenció de 
273.551 € per a la execució de les accions 
que es realitzaran durant el 2021. 

El programa Treball als Barris té com a ob-
jectiu fomentar el desenvolupament local 
a fi de millorar les possibilitats d’inserció de 
les persones i afavorir la reactivació econò-
mica mitjançant els recursos existents al 
barri i la cooperació dels seus actors.  

Més de 100 beneficiàries   
Les accions del programa d’enguany bene-
ficiaran a més de 100 persones en recerca 

L’ de feina a través del Dispositiu d’Inserció 
ubicat a la OMISC (Oficina Municipal d’In-
formació de Sant Cosme) i permetrà la con-
tractació directa a l’Ajuntament de 9 perso-
nes del barri per a la realització de treballs 
comunitaris que revertiran al mateix Sant 
Cosme. L’any 2020, el Dispositiu d’Inserció 
va atendre 133 persones, de les quals 39 
van trobar feina.  

Pla Estratègic de Comerç   
El programa compta amb dos agents 
d’ocupació i desenvolupament local, per-
sones que treballen coordinadament amb 
els teixit associatiu, empresarial i comercial 
del barri i amb les diferents àrees munici-
pals implicades. L’objectiu final és promou-
re i donar suport al teixit comercial i em-
presarial de Sant Cosme, en el marc del Pla 
Estratègic de Comerç 2019-2024 del Prat.  
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n aquests moments tan 
complicats, arriba la nova 
programació de cursos 

2020-2021 del Centre de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament del Prat, amb una 
oferta adreçada a treballadors/es en situa-
ció d’atur o en actiu i amb especial atenció 
a aquelles persones que estiguin en ERTO. 

La formació professional ocupacional 
és una mesura més per fer front a la crisi, 
ja que procura la qualificació professional 
dels treballadors/es alhora que augmen-
ta les possibilitats d’accés a una feina o el 
seu manteniment. 

Els cursos amb certificat de professiona-
litat finalitzen amb pràctiques en empre-
ses, mentre que els d’anglès donen l’opció 
de fer l’examen de Cambridge English i 
acreditar el nivell d’anglès cursat segons 
el marc europeu comú de referència per 
a les llengües. 

D’altra banda, els cursos de formació 
contínua proven de donar resposta a les 
necessitats formatives de les empreses, 
per a la millora de la seva competitivitat 
i de les possibilitats de promoció profes-
sional i desenvolupament personal de les 
persones treballadores.  

Totalment subvencionats 
Aquests cursos estan totalment subven-
cionats pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya o el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, el Ministeri de Tre-
ball i Economia Social, i el Fons Social Eu-
ropeu, amb la col·laboració de la Fundació 
per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto de 
CCOO. 

E L’Ajuntament ofereix 
nous cursos de 
formació ocupacional 
i contínua 

Com apuntar-s’hi
Les persones interessades es poden 
preinscriure als cursos a través 
del web online.elprat.cat. Per a 
més informació, podeu trucar al 
934 786 878 i demanar per les 
tècniques de l’Àrea de Formació 
Isabel Escamilla o Mireia Mirabete. 

Cursos Formació 
Ocupacional 2020-2021

Anglès A1 

Anglès A2

Operacions d’enregistrament i 
tractament  de dades i documents 
(certificat de professionalitat)

Organizació i gestió de magatzems 
(certificat de professionalitat)

Alfabetització informàtica 

Anglès B1

Alfabetització informàtica 

Inici

01/02/21

06/04/21

26/04/21

10/05/21

01/06/21

15/06/21

13/09/21

Final

24/03/21

11/06/21

15/10/21

07/10/21

09/06/21

27/10/21

21/09/21

Hores

190

190

480

400

25

280

25

l

l

l

l

l

l

l

Cursos Formació 
Contínua 2020-2021

Coaching 2

Excel I 

Digitalització del teixit empresarial a 
través de la impressió 3D industrial

Anglès B1 C

Competències per a un 
teletreball efectiu

Excel II

Anglès B1 D

Mindfulness

Excel I  

Excel II

Inici

22/02/21

09/03/21

06/04/21

12/05/21

25/05/21

01/06/21

13/09/21

28/09/21

Pendent 

Pendent

Final

24/03/21

04/05/21

20/05/21

21/07/21

22/06/21

22/07/21

24/11/21

29/10/21

Hores

30

45

40

60

25

45

60

30

45

45

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Aquests cursos estan adreçats preferentment a treballadors/es en situació 
d’atur o en ERTO.

Aquests cursos estan adreçats preferentment a persones en actiu.
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“La ciutadania 
s’ha implicat 
amb el comerç 
local”

L’Associació 
de Veïns i 
Comerciants 
del Carrer de 
Ferran Puig 
Aplega una cinquantena de 
persones sòcies, de les quals unes 
40 són alhora veïnes i botigueres 
d’aquest eix comercial. 

L’Associació de Veïns i Comerciants del 
Car-rer de Ferran Puig demana a l’Ajunta-
ment que es faciliti l’aparcament a l’entorn 
del Nucli Antic per tal de dinamitzar les 
compres en aquest eix comercial. “Nosal-
tres vam tenir uns tiquets d’una hora per 
donar a la clientela per un mínim de com-
pra quan es van posar en funcionament 
les zones blaves, i això només va durar un 
any”, lamenta Eva Abelló, presidenta de 
l’entitat veïnal i comercial. 

El comerç pratenc afronta una etapa 
complicada per les contínues restriccions 
que s’han anat succeint durant els últims 

10 mesos per fer front a la covid-19. Se-
gons l’associació, hi ha almenys dos esta-
bliments que han hagut de tancar, però 
“la repercussió ha estat per a tots, a ex-
cepció dels essencials”. Entre aquests, els 
locals dedicats a la restauració, que “estan 
oberts, però només durant unes hores i 
unes franges que no acaben d’anar bé”, 
assenyala Abelló, qui assegura que “estem 
aguantant com podem”. 

Els comerços de Ferran Puig han aplicat 
diverses mesures: alguns han fet expe-
dients de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO), mentre que d’altres han sol·licitat 
els dos ajuts que atorga l’Ajuntament —el 
bo de 250 € per a l’”aixecament de persia-
na” i una prestació de fins a 1.000 € per al 
manteniment del negoci—. Tanmateix, 
des de l’associació assenyalen que “s’ha 
trigat molt de temps a donar els ajuts i al-
guns comerços encara no els han cobrat”. 

Aquest eix comercial acaba de deixar 
enrere una campanya nadalenca força 
bona. “Jo no he notat gaire canvi”, assen-
yala Abelló. I això és, segons la presidenta 
de l’associació, perquè “l’actitud de la ciu-
tadania ha estat molt col·laboradora i ha 
intentat implicar-s’hi per donar suport al 
comerç local”. 

Luis Rodríguez Alonso

La informació i entrevista d’aquesta 
pàgina s’han extret d’un reportatge 
d’elprat.tv que es pot veure 
a l’apartat “El Prat a fons”.

Ferran Puig vol 
tiquets de zona blava 
per als clients

UNA ASSOCIACIÓ 
VEÏNAL CADA 
MES

Com va sorgir l’associació?
L’entitat es va fundar l’any 1960 i es va 
fer associació de veïns i comerciants 
perquè la majoria, com és el meu cas, 
tenim el negoci i l’habitatge aquí. I 
des d’aleshores que és així. 

Què va motivar crear l’entitat?
Bàsicament va sorgir perquè es 
volien organitzar festes com la que 
celebrem aquí, que és de tota la vida, 
de manera que es volien fer activitats 
amb un fons d’inversió que posem 
tots, com passa als barris de Sants i 
Gràcia a Barcelona. 

En aquest sentit, quins altres 
esdeveniments organitzeu?
A banda de la Festa Major i el Nadal, 
sempre fem la Fira Fora Estoc, la 
Shopping Night o la Nit de Tapes, que 
organitzem amb el Mercat Municipal. 
Aquest any, malaraudament, no ha 
pogut ser, però sempre fem tot el que 
permeti el pressupost, perquè això 
dona vida al carrer. 

Quines són les principals 
reivindicacions que teniu?
Portem molt de temps reclamant 
que s’arregli el cablejat que hi ha 
al carrer. A banda d’això, el sistema 
de clavegueram va per èpoques i 
alguns restaurants s’han queixat de 
paràsits, però normalment va molt 
bé. Respecte als contenidors, alguns 
estan molt lluny en funció de la zona 
on estiguis, però sempre molesten. 

En perspectiva, com ha canviat el 
carrer?
N’han canviat les cases, però tot 
continua igual, perquè aquells 
habitatges que s’han anat modificant 
han mantingut l’estructura exterior 
i, per tant, s’ha conservat l’origen i 
l’antiguitat del carrer en si. Pensa que 
parlem de comerços molt antics, 
centenaris. El meu, per exemple, es va 
crear el 1893.

EVA ABELLÓ 
Presidenta de l’Associació 
de Veïns i Comerciants del 
Carrer de Ferran Puig





MOLTES GRÀCIES, NENS I NENES 

DEL PRAT!   

Els Mags de l’Orient estan molt contents amb 
vosaltres i molt feliços de veure com heu 
ajudat a fer créixer la màgia al Prat durant 
les passades festes de Nadal. Heu fet dibuixos 
i treballs manuals, visitat les Fàbriques 
dels Regals, seguit el canal de l’Harshafa i 
participat en moltes proves! Per això, Melcior, 
Gaspar i Baltasar, i la nostra emissària reial, 
l’Harshafa, us volem donar les gràcies per 
tota la il·lusió que heu mostrat aquest any. 

Moltes gràcies i ens veiem 
l’any vivent!

Ja han arribat! Han vingut per la platja del Prat! I ja 
tenen la clau! Quins nervis tenim! Ara a descansar 
fins a les 20:45 @canalharshafa @elpratcultura 
#elmeullocalmon #dn2020

@iballop

Xurros-xocolata-arribada dels reis en streaming. 
@canalharshafa #elprat #elpratmola 
#elpratelmeullocalmon

@raulitomoral

Este año más que nunca necesitamos creer 
en la magia y mantener la ilusión. Gracias 
@ajelprat por ayudar a traer la magia de 
los Reyes Magos a nuestra ciudad a través 
de @canalharshafa

@aryadnatm

Ilusión, emoción y momentos mágicos como estos. Ayer nos lanzamos a 
la calle en busca de las fábricas de regalos  y entre búsqueda y búsqueda 
la emoción iba en aumento. (...) Están como locas por saber, ver y que 
llegue la noche de Reyes. Bendita inocencia, la más bonita del mundo y 
la más especial. @canalharshafa

@inhagnaww



Que nunca termine la ilusión y la magia!! 
#navidad @canalharshafa

@eva_arquero

Aquí está la Lucía haciendo cada actividad que propones. 
Qué divertido y qué ilusión hacer cosas en familia 
juntos!!! Gracias @canalharshafa #elpratelmeullocalmon 
#ilusión #magia #felicesfiestas

@lunayg1805

“Esta forma de recibir a los Reyes Magos ha sido un poco 
extraña, pero gracias a la Harshafa hemos podido ver la llegada 
y que la covid no nos lo haya impedido, aunque ha sido una 
lástima que no se haya podido celebrar la cabalgata. Esperamos 
que el año que viene sea mejor.”

Enzo, Ares i Thais

Aquest any l’arribada dels Reis ha estat diferent pel 
covid però m’he divertit molt buscant les fàbriques 
de regals i les bústies per a les cartes.

Gerard Ciller

Era molt divertit anar buscant per tot el Prat fàbriques 
de regals i les bústies reials. El més màgic va ser quan el 
dia 5 a la nit vam sentir les campanes per tot el nostre 
poble!

Daniela i Enric González Vigil 

Com aquest curs està sent una miqueta diferent, les 
Camarlenques Reials també han fet una visita als petits i 
petites de Primària! Moltes gràcies per la sorpresa, ens ha 
fet moltíssima il·lusió #nadalalprat @canalharshafa

@escolaramonllull_prat

Estigues pendent de les nostres xarxes!!!

instagram/canalharshafa
harshafa@elprat.cat
facebook.com/ElPratEducacio
twitter.com/elprateducacio
instagram/ElPrateducacio



Ssurt als camps i als espais naturals  i mira 

d’identificar el major nombre d’ocells possibles. 

A veure quants en veus!

    Coneixes les aus dels 

espais naturals del Prat?



endevina que endevinaràs!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12




