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os cuidados son esenciales. Todos he-
mos necesitado y necesitaremos que 
cuiden de nosotros en algún momen-
to de la vida. Nuestra sociedad no se 
sostendría sin el trabajo y el tiempo 
que muchas personas dedican a esta 

tarea que, a pesar de ello, está demasiado a menudo 
olvidada e invisibilizada.

Revertir esto, reconocer su importancia, y organi-
zarlas mejor, es uno de los grandes retos de nues-
tras ciudades, cada vez más envejecidas. Ya lo era 
hace tiempo y lo ha hecho más patente que nunca 
la pandemia de la covid, una enfermedad que ha 
golpeado especialmente a las personas mayores y 
a las residencias de nuestro país y que ha puesto en 
evidencia que tenemos que repensar la forma en 
que asistimos a nuestros mayores y a las personas 
dependientes.

Por eso, ahora más que nunca, en El Prat impulsa-
mos un proyecto que ya previmos cuando diseña-
mos el plan de actuación de este mandato: repen-
sar y mejorar el servicio de ayuda a domicilio, que 
acompaña a las personas mayores o con dependen-

es cures són essencials. Tothom hem 
necessitat i necessitarem que tinguin 
cura de nosaltres en algun moment 
de la vida. La nostra societat no se sos-
tindria sense el treball i el temps que 
moltes persones dediquen a aquesta 

tasca que, malgrat això, està massa sovint oblidada 
i invisibilitzada.

Revertir això, reconèixer la seva importància, i 
organitzar-les millor, és un dels grans reptes de les 
nostres ciutats, cada cop més envellides. Ja ho era 
de fa temps i ho ha fet més palès que mai la pan-
dèmia de la covid, una malaltia que ha colpejat es-
pecialment la gent gran i les residències del nostre 
país, i que ha posat en evidència que hem de repen-
sar la forma en què assistim la nostra gent gran i les 
persones dependents.

Per això, ara més que mai, al Prat impulsem un 
projecte que ja vam preveure quan vam dissenyar el 
pla d’actuació d’aquest mandat: repensar i millorar 
el servei d’ajuda a domicili, que acompanya les per-
sones grans o amb dependència que necessiten su-

port per viure bé i amb autonomia a les seves llars, 
que ja presta servei a 470 famílies pratenques i creix 
cada any. L’hem desmercantilitzat: ja no l’explotaran 
grans empreses amb ànim de lucre, sinó una enti-
tat pública i social. I l’hem descentralitzat: es tracta 
de posar les persones i el seu entorn al centre del 
servei, per millorar l’atenció que els prestem, un ser-
vei, en definitiva, més proper, més públic i de més 
qualitat.

Repensar les cures passa també per reclamar a la 
resta d’administracions que en reconeguin la impor-
tància cabdal per al sosteniment de les nostres co-
munitats i dediquin recursos suficients a aquest àm-
bit, tan precaritzat com feminitzat. I també, perquè 
els homes assumim d’una vegada la nostra corres-
ponsabilitat en les cures. Ens ho recorda la psicòloga 
pratenca Marisol Rojas, directora del Pla d’Igualtat 
de Gènere a l’Ajuntament, que reflexiona en aquesta 
edició sobre els reptes del feminisme a propòsit del 
Dia Internacional de les Dones. Amb projectes com 
aquest, seguim construint una ciutat justa, feminista 
i humana.

cia que necesitan apoyo para vivir bien y con auto-
nomía en sus hogares, que ya presta servicio a 470 
familias pratenses y crece cada año. Lo hemos des-
mercantilizado: ya no lo explotarán grandes empre-
sas con ánimo de lucro, sino una entidad pública y 
social. Y lo hemos descentralizado: se trata de poner 
a las personas y su entorno en el centro del servicio, 
para mejorar la atención que les prestamos, un ser-
vicio, en definitiva, más cercano, de mayor calidad y 
más público.

Repensar los cuidados pasa también por reclamar 
al resto de administraciones que reconozcan su im-
portancia capital para el sostenimiento de nuestras 
comunidades, y dediquen recursos suficientes a este 
ámbito, tan precarizado como feminizado. Y tam-
bién, por que los hombres asumamos de una vez 
nuestra corresponsabilidad en los cuidados. Nos lo 
recuerda la psicóloga pratense Marisol Rojas, direc-
tora del Plan de Igualdad de Género en el Ayunta-
miento, que reflexiona en esta edición sobre los re-
tos del feminismo a propósito del Día Internacional 
de las Mujeres. Con proyectos como este, seguimos 
construyendo una ciudad justa, feminista y humana.

L

L
Al Prat, les cures, al centre

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

NOU VIDEOBLOG 
DE L’ALCALDE
Lluís Mijoler 
ha començat 
un projecte de 
videoblog, càpsules 
de vídeo que 
es publiquen 
setmanalment a 
les xarxes socials de 
l’alcalde. L’objectiu 
és continuar 
aprofundint 
en el concepte 
d’alcaldia oberta i 
de transparència i 
proximitat amb la 
ciutadania.

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Prat va 
atendre l’any passat 531 dones.

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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a paraula clau és un pèl 
complicada, però ho diu 
tot: desmercantilització. 

L’Ajuntament del Prat ha decidit assumir la 
prestació directa del Servei d’Ajuda a Do-
micili, també conegut com Servei d’Aten-
ció Domiciliària (SAD). En lloc de treure a 
concurs l’explotació del SAD entre les em-
preses privades del sector que treballen 
amb ànim de lucre, com s’ha fet els darrers 
anys, l’Ajuntament prestarà directament el 
servei mitjançant un encàrrec de gestió a la 

L Fundació S21, entitat pública integrant del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Ca-
talunya (consorci.org). La Fundació S21 
va assumir la prestació del servei el passat 
1 d’octubre i el nou model entrarà en fun-
cionament el 15 de març pròxim. L’encàrrec 
a la Fundació S21 es revisarà anualment. 

Objectius del canvi de gestió
Amb aquest canvi de gestió del SAD del 
Prat, l’Ajuntament persegueix cinc objec-
tius principals:

1.
L’Ajuntament prestarà 
directament el servei 

mitjançant la Fundació 
S21, entitat pública del 

Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya. 

2.
Els principals objectius són 

millorar la qualitat del servei i 
les condicions laborals de les 
professionals que el presten. 

3.
La divisió del SAD del Prat 

per zones de proximitat 
(Marina, Sant Cosme, Centre 

i Ribera Baixa) i per equips 
d’intervenció facilitarà 

aconseguir aquests objectius. 

4.
El SAD atén al Prat unes 500 

persones, amb 85 professionals, i 
fa uns 850 serveis al mes: el 75 %, 

per motius de dependència i el 
25 %, per motius de risc social.

LES  4  CLAUS

El Servei d’Ajuda 
a Domicili surt del 

mercat lucratiu i 
passa a ser públic

El 60,1 % de les persones que viuen soles al Prat són dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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duplicitats, millorar l’atenció i optimitzar 
els recursos.

Treballar en el marc comunitari, 
de manera que l’atenció a les persones 
vulnerables surti de l’àmbit del domicili i 
s’estengui cap a la comunitat, per tal de 
combatre la soledat i l’aïllament. 

Mantenir l’autonomia i la vida 
social de les persones usuàries
El nou SAD treballa amb els conceptes 

Millorar la qualitat del servei, fent-lo 
més àgil, eficaç i descentralitzat, reduint 
el nombre d’incidències i incrementant 
el grau de satisfacció de les persones 
usuàries.

Millorar les condicions laborals dels 
i les professionals per dignificar i re-
conèixer la seva tasca, tot augmentant-ne 
l’estabilitat, disminuir el grau d’absentisme 
i augmentar el nombre de jornades com-
pletes reduint-ne les parcials. 

Millorar la comunicació amb les per-
sones usuàries i les seves famílies.

Coordinar-se i treballar conjunta-
ment amb els centres d’atenció 
primària de salut (CAP) de la ciutat, 
amb el Departament Municipal d’Educa-
ció i amb altres serveis socials, per evitar 

d’illes socials i zones de proximitat. Es 
tracta de posar la persona usuària al cen-
tre, amb l’objectiu de mantenir al màxim 
la seva autonomia i les seves relacions so-
cials i vincles afectius (família, amistats i, 
també, professionals de les cures).

Per aconseguir aquests objectius, els 
serveis a domicili es planificaran amb la 
freqüència i durada adients en cada cas, 
es passarà de tenir un/a sol/a professio-
nal de referència a tenir-ne un equip, i es 
millorarà la comunicació amb la persona 

El 59,1 % de les persones que tenen cura d’algú amb problemes 
de salut al Prat són dones.

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista

El 75 % de les persones usuàries 
del SAD al Prat són dones, 
i el 25 % homes. Pel que fa 
a les treballadores, 82 són 
dones i només 3 són homes.
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d’Actuació Municipal (PAM) d’aquest man-
dat, i també a l’estratègia de reconstrucció, 
que defensa que, ara més que mai, arran de 
la pandèmia de la covid i a la llum de l’expe-
riència, cal aprofundir en la transformació 
de les cures a la gent gran i vulnerable.

Vídeo a elprat.tv

usuària i el seu entron per facilitar la res-
posta ràpida davant de situacions sobre-
vingudes. La divisió del SAD del Prat per 
zones de proximitat (Marina, Sant Cosme, 
Centre i Ribera Baixa) i per equips d’in-
tervenció facilitarà aconseguir aquests 
objectius.

La implantació dels equips d’interven-
ció és un dels canvis més importants en 
l’organització del SAD. Aquests equips es 
distribuiran per la ciutat en funció del vo-
lum de persones usuàries de cada zona, i 
estaran formats per professionals d’aten-
ció directa, professionals de suport i coor-
dinadors/es tècniques i de gestió.

En compliment del PAM i de 
l’estratègia de reconstrucció 
La millora del SAD dona compliment al Pla 

Fort increment dels 
àpats a domicili

La incidència de la pandèmia ha 
fet que els àpats servits a domicili a 
persones grans s’hagi més que doblat 
respecte dels nivells del 2019 

60

125

Any 2019 Any 2020

“Gracias a ellas no 
estoy encerrada 
en casa”
“Ellas me acompañan a la calle, 
para fortalecer las piernas, porque 
tengo problemas de movilidad. 
Vamos al parque, a hacer un poco 
de ejercicio, o simplemente a pasear. 
Cuando me encuentro mal o hace 
mal tiempo lo hacemos en casa. 
El servicio me ayuda mucho, pues 
sin ellas no podría salir de casa y 
estaría aquí encerrada todo el día”.

CLARA 
GRAU
Coordinadora 
tècnica del servei

“Millorem la 
qualitat del 
servei i les 
condicions de les 
treballadores”
“Amb el canvi en el servei 
millorarem l’atenció a les persones 
usuàries, perquè serà més 
proper, i també les condicions 
de les treballadores, perquè en 
dividir el Prat en quatre zones 
reduïm força els desplaçaments, 
cosa que els fa guanyar temps 
i anar menys cansades”. 

Futura residència
Properament es construirà una 
nova residència pública per a 
gent gran a l’Eixample Sud, que 
es gestionarà amb un model 
innovador i respectuós amb les 
preferències de les persones que 
hi residiran

El 55,4 % de les persones usuàries dels Serveis Bàsics d’Atenció 
Social del Prat són dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista

ELENA 
MEROÑO
Usuaria del 
servicio 
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470: NOMBRE DE LLARS 
QUE ATÉN EL SAD AL PRAT

75 %: PERCENTATGE DE 
SERVEIS PER MOTIUS DE DEPENDÈNCIA

25 %: PERCENTATGE DE 
SERVEIS PER MOTIUS DE RISC SOCIAL

85: NOMBRE DE TREBALLADORES 
DEL SAD DEL PRAT

15 %: PERCENTATGE ANUAL DE 
CREIXEMENT DEL SAD ELS DARRERS ANYS
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Aquest plànol del Prat 
mostra la distribució 
dels serveis d’atenció 
domiciliària (SAD) per 
les diferents zones de 
la ciutat. Com es pot 
comprovar, el servei 
hi està distribuït 
de manera bastant 
homogènia.

Sessió formativa a 
treballadores del Servei 

d’Atenció Domiciliària 
del Prat per informar-les 

dels canvis en el servei.

1 SAD
2 SAD
3 SAD
4 SAD
5 SAD
6 SAD
7 SAD
8 o més SAD



ntenes, al Prat 
no estic sol/a” es 
un proyecto co-

munitario promovido por el Ayuntamien-
to con el objetivo de detectar y acompa-
ñar a personas que sufren aislamiento 
social, soledad no deseada u otro tipo de 
fragilidad. 

Muchos estudios científicos certifican 
que una comunidad es saludable cuan-
do existen relaciones de calidad; está de-
mostrado que las personas con vínculos 
sociales positivos y fuertes tienen mejor 
calidad de vida. El Prat demostró ser una 
ciudad cuidadora cuando en las primeras 
semanas del estado de alarma por la co-
vid-19, muchísimas personas se volcaron 
para ayudar y acompañar a las más frági-
les que necesitaban apoyo.

El papel del voluntariado
Durante los meses de confinamiento, de 

A marzo a mayo del 2020, más de 70 per-
sonas voluntarias acompañaron a más de 
100 pratenses, la mayoría de edad avan-
zada, en situación de soledad no deseada 
o aisladas en el domicilio, alejadas de su 
entorno familiar.

Actualmente, el programa Antenes 
cuenta con un equipo de 65 voluntarias/
os que acompañan a unas 80 personas 
que viven solas y que necesitan acompa-
ñamiento, ya sea una conversación ama-
ble y cálida a través del teléfono o un pa-
seo en buena compañía.

Implicación de los comercios
Este año, el programa quiere promover la 
participación de los comercios de la ciu-
dad y otras entidades para que puedan 
ser agentes de detección de situaciones 
de soledad no deseada y puedan ser una 
antena detectora de las personas con más 
vulnerabilidad.

En El Prat no tienes 
por qué sentir soledad

Si sientes soledad
Escribe a antenes@elprat.cat; ve a 
la OIAS, c. Gaiter del Llobregat, 112, 
2ª planta (CC Palmira Domènech), 
o llama al tel. 93 379 00 50, 
ext. 5494 o 5495.

Si es urgente
Llama al 092 (Policía Local) o al 112 
(Urgencias/Emergencias).

Si quieres hacer 
voluntariado
Escribe a 
puntvoluntariat@elprat.cat o a 
antenes@elprat.cat; o dirígete 
al Punt del Voluntariat del Prat, 
Cases d’en Puig (pl. Agricultura).

“

ESTRELLA 
LAGE GARCÍA
Persona 
acompañada por 
Antenes

“Antenes es un buen servicio para las 
personas que estamos solas. Nos da 
confianza y conversación; le explico 
cosas de mi vida, mis recuerdos, 
y me siento acompañada”.

El 40 % de les noies que fan ESO al Prat no fan mai esport 
(en el cas dels nois és el 24 %).
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista

EDELMIRA 
HERRERA 
ALOMIA
Voluntaria del 
programa Antenes

“Soy voluntaria de Antenes porque siento 
que a las personas que se sienten solas 
les puedo dar lo mejor de mí, hacerles 
reír, hablar, darles compañía y ser una 
amiga en quien pueden confiar”



as personas mayores de 
la Sala Gran Virtual del 
Centre Cívic Palmira Do-

mènech han estado trabajando durante 
enero y febrero en un proceso participati-
vo para evaluar cómo ha ido este primer 
año de proyecto y decidir qué nuevas acti-
vidades harán a partir de ahora.

L

MERCÈ 
SANTAULARIA

Compañía durante el 
confinamiento
La Sala Gran Virtual de la Palmira surgió 
como alternativa a los encuentros presen-
ciales, que la pandemia ha restringido, y 
les ha permitido mantener el contacto con 
la gente, hacer grupo y tener compañía y 
apoyo durante los periodos de cierre, más 

Las personas mayores de la 
Palmira deciden qué actividades 
virtuales quieren hacer

“Hem parlat de fer un projecte 
comunitari com, per exemple, un tapís 
amb la participació de tothom, perquè 
a la fi, ajuntant els treballs individuals, 
es pugui fer un tot unitari i exposar-ho 
a la Palmira. Aquestes activitats em 
semblen perfectes per anar endavant 
i sentir-nos grup en aquests moments 
que, vulguis que no, són complicats”.

allá de las actividades que han hecho y 
todo lo que han aprendido. Durante el pro-
ceso participativo han trabajado una nue-
va propuesta que incluye actividades que 
dinamizarán ellas mismas y espacios de en-
cuentro virtuales y autogestionados, y han 
finalizado con la formación necesaria para 
hacer las actividades en formato virtual.

CONCHITA 
PALACÍN

“De estar siempre en casa triste, 
sin hablar con nadie y sin ganas de 
nada, fue llegar a la Palmira y todo 
cambió. Lo que más me animó fue 
estar con personas y poder tener una 
conversación: poder leer un libro con 
compañeras/os que te escuchan y 
poder dar tu opinión sobre lo leído. 
Hoy en día nos comunicamos con 
la Sala Gran Virtual; no es lo mismo, 
pero estoy con la misma ilusión 
esperando el día que me conecto”. 

Relato gráfico del proceso 
de trabajo, realizado por la 
creadora pratense Tinta Fina.



@jordi_ibern
@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Carmelo Declara Merino Jordi Ibern i Tortosa

Les dones i homes d’Esquerra 
Republicana som les que fem que les coses 
passin. En la situació actual de pandèmia 
sanitària, de crisi social, econòmica i 
emocional, quins reptes hem de dur a terme 
per fer que la nostra societat sigui més justa 
i, sobretot, més igualitària?Per exemple, 
ens cal una escolarització gratuïta per als 
nens i nenes de 0 a 3 anys. Les famílies 
estan patint molt aquesta crisi; de fet, ja 
venen d’un patiment extrem anterior a 
la pandèmia. Ara és l’hora de facilitar als 
nostres infants l’accés al món de l’educació 
des de ben petits perquè puguin tenir les 
mateixes oportunitats el dia de demà.

En un altre àmbit, diverses vegades 
hem plantejat al Ple Municipal la 
construcció d’un equipament amb espais 
compartits, com el menjador i la bugaderia, 
per donar sostre a aquelles persones que 
ho necessiten de manera urgent mentre els 
acompanyem per facilitar-los el seu retorn 
al circuit laboral. Fer-ho realitat només serà 
possible si Esquerra Republicana governa. 
Sempre hem estat al costat de la gent, l’hem 
escoltat i hem pensat en el seu bé comú. 
Aquest 14F, hem fet un pas endavant per 
poder fer realitat aquestes i altres propostes. 

Volem agrair a la ciutadania del Prat 
la seva participació en aquestes eleccions. 
La seva empenta democràtica ha fet 
que els valors republicans que Esquerra 
Republicana representa hagin aconseguit 
fer-nos la segona força més votada de la 
ciutat i s’hagi consolidat el nostre projecte 
republicà al Prat. Vull donar les gràcies a 
les persones que el 14 de febrer vau estar 
a les meses, a les tècniques i treballadores 
voluntàries de l’Administració local que 
vau fer que la jornada fos un èxit. I per 
acabar, 4.115 gràcies per la vostra confiança! 
Seguirem treballant i millorant la vida de 
totes i cadascuna de les persones que 
viviu al Prat, la nostra República al món.

Pase lo que pase 1.744 gracias
Este pasado 14 de febrero se han 
celebrado las elecciones al Parlament 
de Catalunya, donde Ciutadans hemos 
recibido el apoyo de 1.744 vecinos y 
vecinas de El Prat de Llobregat. En primer 
lugar, queremos daros las gracias a 
todas las personas que habéis vuelto a 
confiar en nuestra formación: una opción 
constitucionalista de centro y moderada, 
alejada de extremismos y populismos. 
Evidentemente, hemos obtenido un 
resultado muy alejado de la victoria de hace 
4 años, cuando obtuvimos el apoyo de 1 de 
cada 3 pratenses en los mismos comicios 
autonómicos. Por lo tanto, no vamos a 
poner excusas: el resultado que hemos 
obtenido ha sido muy malo para nuestra 
formación política. 

Un voto es un préstamo de confianza 
durante un determinado tiempo. Una vez 
expirado ese periodo, son los vecinos y las 
vecinas los que en las urnas renuevan su 
confianza o se la prestan a otra formación. 
Está claro que no hemos sabido renovar este 
enorme préstamo de confianza de hace 4 
años y tenemos que reflexionar.  

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans 
en El Prat vamos a seguir trabajando 
duro dentro del Ayuntamiento de El Prat 
para todos nuestros vecinos y vecinas. 
Vamos a continuar realizando una 
oposición constructiva y vigilante desde la 
moderación y la centralidad.

Para finalizar, explicarte que en el 
último pleno municipal propusimos instar al 
Gobierno de España a bajar el IVA de la luz 
y el agua del 21 % al 10 %, pero al equipo 
de gobierno del alcalde Mijoler y Podemos 
no les pareció bien la propuesta, una vez 
más; y eso que hemos tenido hace poco 
una subida récord de la luz, de un 28 %, 
teniendo al gobierno “más progresista de la 
historia” con Sánchez e Iglesias.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Cuando llegue esta revista a sus casas, 
ya se habrán celebrado las elecciones a 
la Generalitat, y queremos agradecer a 
todos y a todas la confianza depositada 
en la candidatura liderada por Jessica 
Albiach, de En Comú Podem. Nos sentimos 
orgullosos de toda esa gente que depositó 
su voto para cambiar lo que siempre nos 
dijeron que no se podía. Gracias. 

Pase lo que pase, seguiremos 
defendiendo los intereses de la mayoría 
social, la gente trabajadora, pensionistas 
o dependientes, y lo haremos como 
lo hemos hecho hasta ahora desde 
el Gobierno central y desde los 
ayuntamientos, con políticas progresistas y 
poniendo a la gente en el centro sin dejar a 
nadie atrás.  

Sea cual sea el resultado, 
defenderemos los servicios públicos, que 
es el patrimonio que compartimos la 
gente común, que nos han demostrado 
el significado del compromiso con la 
ciudadanía; no hay mejor bandera que el 
uniforme de los sanitarios y la implicación 
de los educadores; no hay mejor patria que 
la de unos servicios públicos de calidad. 

Hemos venido para quedarnos, 
somos de izquierda cuando gobernamos 
y cuando no, somos republicanos tanto 
si nos votan como si no, y defenderemos 
siempre nuestras convicciones diciendo 
la verdad, guste más o guste menos. 
Sabemos que hay mucha gente que no 
se siente representada por los políticos, 
gente harta de que los políticos no hablen 
de los problemas que les importan, con un 
clima que favorece el discurso del odio y el 
hostigamiento hacia las minorías. Estamos 
seguros de que, cueste lo que cueste y a 
pesar de la ultraderecha, vamos a quitarles 
la razón transformando la vida a la gente, 
porque ¡Sí se Puede!

4.115 gràcies! Per la 
justícia social, l’amnistia 
i la República

@antoniomiguelrr       
@Cs_ElPrat

Antonio Miguel Ruiz Redondo



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

A la meva anterior columna, ara fa una 
mica més d’un mes, deia que els socialistes 
sortíem a guanyar les eleccions del 14F i 
que, amb el nostre candidat, en Salvador 
Illa, estàvem en disposició de fer-ho.

I ho hem fet: tant a Catalunya com al 
Prat. 

A la nostra ciutat el suport que ha 
rebut el projecte integrador, progressista i 
social del PSC ha estat enorme. Dels 23.413 
vots emesos n’hem obtingut 8.292, el 
doble que el partit que ha quedat en segon 
lloc, ERC, i més de 5.500 vots més que En 
Comú Podem: una victòria que demostra 
la voluntat de la nostra ciutat de superar 
la dècada perduda del procés i d’apostar 
per polítiques d’esquerres que centrin 
tots els esforços a ajudar a sortir d’aquesta 
crisi a les persones que més estan patint.  

Vull tenir un especial reconeixement per 
a totes les persones que han fet possible 
que aquestes eleccions s’hagin celebrat amb 
seguretat i sense cap incidència. I també 
vull donar les gràcies als 8.292 pratencs i 
pratenques que heu confiat en el PSC. Estem 
molt orgullosos d’aquesta victòria socialista 
a la nostra ciutat per tot el que implica. 

Des del Govern municipal, els socialistes 
treballem incansablement per millorar 
la nostra ciutat, i volem el mateix per a 
Catalunya. És evident que un nou cicle 
ha arribat per quedar-se i que el canvi 
per avançar i no seguir estancats ha 
d’estar liderat pel PSC. Feia 9 anys que els 
socialistes no guanyàvem unes eleccions 
autonòmiques al Prat, i 18 que no érem 
el partit més votat a Catalunya. Qui ens 
pot treure d’aquest carreró sense sortida? 
Només un govern liderat pel Salvador Illa i 
el PSC. Volem crear un govern progressista 
que ens ajudi a passar pàgina i mirar al 
futur. El Prat ho vol i Catalunya s’ho mereix. 

M’agradaria començar amb una bona 
notícia i una de dolenta. La bona és que 
les eleccions de la pandèmia s’han pogut 
celebrar amb total seguretat tant per a les 
persones que anaven a votar com per a les 
membres de les meses. Això és un èxit en 
gran mesura atribuïble a aquests membres de 
les meses, la ciutadania en general i a tot el 
personal municipal que, com a responsables 
de l’Administració i de la seguretat, ha estat 
treballant de valent perquè la jornada fos 
al més normal possible. A tothom, gràcies. 
La mala notícia és l’alta abstenció, que al 
Prat ha estat del 51 %. Cal que recuperem 
l’esperit democràtic i que la participació 
sigui percebuda com un dret ciutadà de vital 
importància. 

És especialment difícil valorar els 
resultats quan els blocs s’han mantingut. El 
PSC, a qui vull felicitar per la seva majoria a la 
nostra ciutat, ha recuperat l’espai perdut en 
les darreres eleccions, sobretot desgastant 
profundament a un Ciutadans que no ha 
sabut fer-se creïble. ERC ha consolidat la 
seva força també en ciutats metropolitanes, 
i Junts ha esgotat les seves figures i eines 
mediàtiques per quedar relegat darrere dels 
republicans. I ara què, ens preguntem tothom. 
Doncs ara, sí o sí, és l’hora d’un diàleg difícil 
però no impossible. No per passar pàgina, no 
per trobar la via àmplia, sinó per trobar els 
consensos que facin moure el país i resoldre 
les prioritats de la gent treballadora que no 
necessita saber quina és la bandera més 
gran sinó que necessita garantir la salut de la 
família amb uns serveis públics ben dotats; 
que les administracions protegeixin els 
llocs de treball; que les polítiques públiques 
treballin per revertir el deteriorament 
del medi ambient, i que els valors del 
republicanisme i el feminisme impregnin les 
institucions. Això és el que fa la gent d’En 
Comú Podem, dia a dia, en tantes ciutats 
del país, i el que necessita també Catalunya. 
Gràcies, doncs, als qui ens vau fer confiança.

El Prat ho vol i 
Catalunya s’ho mereix

Un diàleg difícil, però 
imprescindible

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



La participación en nuestra ciudad queda casi dos puntos por debajo 
del 50 %, 34 menos que en los anteriores comicios autonómicos

l PSC fue el partido político 
más votado en las eleccio-
nes al Parlament de Cata-

lunya, celebradas el 14 de febrero pasado, 
con el 35,85 % de los sufragios, que repre-
sentan 8.292 votos en la ciudad. A conti-
nuación se situaron ERC (4.115 votos, 17,79 
%), En Comú Podem (2.536 votos, 10,96 %), 
Vox (2.177 votos, 9,41 %), Cs (1.744 votos, 
7,54 %), Junts (1.729 votos, 7,47 %), PP (983 
votos, 4,25 %) y CUP-G (773 votos, 3,34 %). 
El resto de candidaturas obtuvieron menos 
de un 3 % de los votos en El Prat.

E Caída de la participación   
El porcentaje de participación de estos 
comicios en nuestra ciudad se quedó en 
el 48,12 % del censo, 33,89 puntos por 
debajo del 82,01 % que se registró en las 
anteriores elecciones al Parlament.  

Normalidad general   
A pesar de la situación de pandemia, la 
jornada electoral en El Prat transcurrió 
con normalidad, gracias a las medidas de 
seguridad adoptadas y a la responsabili-
dad ciudadana.

El PSC, el partido más 
votado en El Prat en las 
elecciones catalanas

Entre las medidas aplicadas figuran la ins-
talación de 216 mamparas entre los miem-
bros de las mesas y los votantes; la gestión 
del flujo de personas dentro y fuera de los 
colegios; la presencia de responsables sa-
nitarios los locales; o el reparto de material 
de protección entre todas las personas con 
funciones en los espacios electorales. 

Se puede consultar con detalle toda 
la información sobre las elecciones en El 
Prat en eleccions.elprat.cat.

Vídeo a elprat.tv

El Ayuntamiento de El Prat 
instaló mamparas entre 
los miembros de mesa y 

los votantes, como medida 
adicional de seguridad más 

allá de las establecidas 
por la Generalitat. Los 

espacios se fueron 
limpiando periódicamente.

El 40 % de les noies que fan ESO al Prat practiquen activitats 
artístiques fora de l’Institut (els nois, només un 15 %). 
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



Máxima preparación para 
la jornada electoral
Diversos servicios municipales trabajaron intensamente 
los días previos a las elecciones del 14F para garantizar 
la seguridad sanitaria durante la jornada electoral. 
Al protocolo oficial establecido por la Generalitat, el 
Ayuntamiento añadió la instalación de mamparas entre 
los miembros de las mesas y los votantes. También 
se hicieron tests de antígenos a los miembros de las 
mesas y al personal municipal (casi 120 personas) que 
trabajó aquel día en todo el proceso electoral.

Vídeo en elprat.tv

n las últimas semanas, 
los indicadores de la 
pandemia de covid-19 

en El Prat han mostrado una mejora soste-
nida, si bien en los últimos días la tenden-
cia positiva se ha ido frenando. Según los 
datos oficiales que podemos consultar en 
la página web de la Generalitat dadesco-
vid.cat para nuestro municipio, a media-
dos de febrero el riesgo de rebrote estaba 
en 357 puntos en El Prat, cuando a finales 
de enero estaba en 748. Desde el inicio de 

E

Mejoran los 
indicadores de 
la pandemia, 
pero aún no 
podemos bajar 
la guardia

la pandemia, 165 pratenses han perdido la 
vida a causa de la covid-19, mientras que 
más de 4.200 han resultado infectadas.

Avanza la vacunación
Casi 3.000 personas ya se han vacunado 
en El Prat, de las cuales más de mil ya han 
recibido la segunda dosis. A parte de las 
personas que viven o trabajan en residen-
cias de mayores y del personal sanitario, 
también se han vacunado los cuerpos de 
seguridad ciudadana y los bomberos. Re-

cientemente también han empezado a 
vacunarse colectivos como el personal do-
cente y los mayores de 80 años.

Mantener las precauciones
Pese a esta tendencia positiva de los mar-
cadores, la experiencia nos dice que la 
evolución de la pandemia es bastante im-
previsible, por lo que es muy importante 
mantener las medidas de precaución, re-
sumidas en estos conceptos: mascarilla, 
distancia, ventilación e higiene. 

Només el 26 % de l’alumnat de formació professional al Prat
són dones.

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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PRATENCA

LES MANUALITATS, ACTIVITAT 
RECONFORTANT DURANT EL 
CONFINAMENT
El DIY (sigles en anglès de Do it yourself: “Fes-ho 
tu mateixa”) i les manualitats han estat activitats 
reconfortants durant la pandèmia per a moltes persones 
de la comunitat del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. L’exposició col•lectiva “Fet a mà, fet a casa” 
acull en diferents formats les creacions i els relats 
de les pratenques que han trobat en les manualitats 
la seva motivació durant aquest any. L’exposició es 
podrà visitar al Centre Cívic del 15 al 30 d’abril, de 
9 a 14 h i de 16 a 20.30 h. També podeu visitar els 
continguts de l’exposició al web ccriberabaixa.cat.

L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS 
EN VIU SONA A LA CAPSA

L’Escola Sona va ser el nom que, en 
aquest context de covid, va prendre 

el concert de combos de l’alumnat de 
l’Escola Municipal d’Arts en Viu a La 

Capsa. Aquest concert, celebrat la darrera 
setmana de gener, va ser el primer d’ençà 

que va començar la pandèmia.

APAREIX UN CAP D’OLLA MORT A LA 
PLATJA DE CA L’ARANA
El 20 de gener passat va aparèixer un cap d’olla negre 
mort a la platja de Ca l’Arana. Tècnics de la Generalitat, 
administració competent en la matèria, van retirar el 
cadàver per fer-ne l’autòpsia i esbrinar les causes de la mort. 
La presència d’aquests animals, de la família dels dofins, 
i d’altres cetacis no és estranya a la costa del Prat. La seva 
presència és indicadora de la bona salut de l’hàbitat marí.

RECONEIXEMENT 
ALS PREMIATS DEL 
CONCURS D’INSTAGRAM 
#ARAMÉSQUEMAIPOTABLAVA
Vicenç Marco (guardonat en la categoria 
Dibuix), Mónica Molina (categoria Stickers) 
i Maria del Mar Baltà (categoria Memòria 
Fotogràfica) són els guanyadors del concurs 
que es va fer en el marc de la 47a Fira Avícola, 
desenvolupada majoritàriament en format 
virtual. L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, els va 
rebre al saló de plens de la Casa de la Vila.



14a EDICIÓ DEL CONCURS D’APARADORS
La Casa de la Vila va acollir, el 26 de gener, l’acte de lliurament dels premis 
als millors aparadors de 2020, que no es va poder celebrar, com és habitual, 
durant la Fira Avícola. Els comerços guanyadors han estat Cronos Joiers 
(qualitat artística i més likes a Instagram), Mandala Patch (originalitat), 
Ofiprat (sostenibilitat) i Mobles Halson (premi especial del jurat). 

RECONEIXEMENT A LA 
CRIA DE POTA BLAVA I A 
LA PAGESIA I RAMADERIA
En substitució del tradicional concurs 
d’aviram i paneres, que no es va poder 
celebrar durant la 47a Fira Avícola 
a causa de la pandèmia, el 27 de 
gener es va fer a la Casa de la Vila un 
reconeixement a les persones criadores 
de Pota Blava i a la pagesia i ramaderia 
pratenques. Per motius sanitaris, es van 
celebrar tres sessions separades.

BOTIGUES AMB 50 
ANYS AL PRAT
En el mateix acte dels aparadors 
es va fer el reconeixement als 
establiments pratencs que 
l’any 2020 van celebrar el 50è 
aniversari: Tallers Besora Motors, 
Estanc Ca la Maria, Relojería 
Casanovas, Farmàcia Eva Milà, 
Flors Montané, Assessoria i 
Administració de Finques 
Raimundo Izquierdo Aso i Mireia 
Izquierdo Romeu i Servei de 
Secretaria Club del Llibre.

GABRIEL SORIANO, NOU 
REGIDOR DE SALUT PÚBLICA I 
CONSUM
Durant el ple municipal de febrer va prendre 
possessió Gabriel Soriano com a nou regidor 
de l’Ajuntament. Posteriorment, Soriano 
va ser nomenat regidor de Salut Pública i 
Consum. El nou membre del consistori s’ha 
integrat al grup socialista i cobreix la plaça 
que havia quedat vacant arran de la mort 
de la tinenta d’alcalde Marta Mayordomo.
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Allotjament temporal 
per a persones sense 
llar: primer pas per 
tornar a la normalitat

L’Ajuntament del Prat ha obert, fa cinc 
mesos, un pis per ajudar les persones que 
pateixen exclusió residencial, és a dir, que 
s’han vist obligades a viure al carrer per di-
versos motius (econòmics, de salut, d’ad-
diccions, migratoris...). Al Prat viuen al car-
rer unes 45 persones de mitjana, una xifra 
alta que es deu, en bona part, a la situació 
de la nostra ciutat entre Barcelona i l’ae-
roport. El pis municipal és un allotjament 
temporal que acull homes sols majors 
d’edat derivats des dels serveis municipals 
d’Acció Social. Un equip d’educadors/es 
socials els ajuden a adquirir les habilitats i 
coneixements bàsics per desenvolupar-se 
autònomament i preparar-se per tornar a 
una vida normal. Els mateixos residents 
s’encarreguen de les tasques de manteni-
ment, neteja i cura de l’habitatge. 

Aquesta iniciativa està impulsada pels 
departaments municipals de Salut Públi-
ca i Acció Social.

Vídeo a elprat.tv

“Això és el 
principi per 
tornar a estar bé”
“Viure al carrer és molt dur. Ara 
estic content perquè m’han acollit 
en aquest pis i m’han tret de 
sobre un gran pes. Tinc esperança 
de tornar a estar bé, i això és el 
principi per poder-ho aconseguir”. 

JAVIER EDO 
Resident a l’allotjament

Els homes que viuen al 
pis s’encarreguen de les 

tasques de manteniment 
i neteja de l’habitatge.

Menús a domicilio para 
mayores de 65

La Fundació Rubricatus ha puesto 
en marcha un servicio de menús a 
domicilio para personas mayores 
de 65 años, al precio de 7,2 €. Los 
menús incluyen primer plato, 
segundo y postre, y se ofrecen de 
lunes a viernes entre las 10.30 las 12. 
Se sirven fríos y se calientan en el 
microondas antes de consumirlos. 
Se pueden solicitar al teléfono 933 
709 151 o al correo electrónico 
lafundacio@rubricatus.org.

El jovent del Prat 
es forma en la 
perspectiva de gènere

La igualtat de gènere és un dels 
eixos transversals del Pla Local 
de Joventut 2018-2023. Aquest 
mes de febrer s’ha iniciat una 
formació sobre com treballar la 
perspectiva de gènere i com abordar 
les violències masclistes entre el 
jovent. La formació, impartida per 
la Cooperativa Candela, compta 
amb la participació d’una trentena 
de professionals de diversos 
departaments municipals.

Comença el procés 
participatiu per al 
passeig Ramon Codina 

L’Ajuntament del Prat té previst 
remodelar el passeig de Ramon 
Codina, a Sant Cosme, durant l’any 
2022. Aquesta renovació permetrà 
fer que el passeig sigui un lloc més 
amable i millorar-ne l’accessibilitat. 
Amb l’objectiu de conèixer l’opinió 
dels veïns i veïnes de la zona sobre 
com volen que sigui la transformació 
d’aquest espai, l’Ajuntament ha obert 
un procés participatiu de consulta, 
els resultats del qual serviran per 
orientar la reforma de la zona.

El 81 % de l’alumnat de formació professional en l’àmbit de la 
sanitat són dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



Ajuntament del Prat 
està elaborant el Pla 
Local d’Infància i Ado-

lescència, per al qual requerirà la participa-
ció de la ciutadania. En els darrers mesos 
s’ha treballat en la recollida d’indicadors 
proposats per la Unicef, a fi de conèixer mi-
llor la realitat dels infants i adolescents a 
la ciutat. També s’han recopilat els recursos 
del Prat per donar resposta a les necessi-
tats i als drets de la infància i l’adolescèn-
cia, com per exemple serveis, equipaments 
i programes. 

Tot aquest treball ha estat possible grà-
cies a la implicació del Grup Motor, un es-
pai de treball tranversal format per perso-
nal tècnic local que treballa dia a dia amb 
infants i adolescents.

Tallers participatius
A principis d’any també s’han intensificat 
els tallers participatius, i ja s’ha celebrat un 
taller amb famílies (Plenari d’AFA i AMPA) 
i properament se’n farà un altre amb la 
comunitat educativa, a través del Consell 
Escolar Municipal. També està previst fer, 
durant el mes de març, una trobada amb 
el Consell dels Infants, així com impulsar 
un debat i una enquesta en línia a escoles 
i instituts.

Fase de propostes
La fase de diagnosi es tancarà durant el 
mes de març, i està previst que a l’abril 
s’obri la fase de propostes amb la Jornada 
Tothom Educa i l’inici del procés de reco-
llida de propostes a través de la platafor-
ma web Decidim El Prat.

L’Ajuntament espera propostes de dife-
rents col·lectius i entitats i també de veïns i 
veïnes de la ciutat a títol individual. Durant 
els mesos d’abril i maig es faran diversos 
tallers participatius amb càrrecs electes, 
infants, adolescents i famílies. 

L’
El Pla Local d’Infància 
i Adolescència 
recollirà propostes 
ciutadanes

Només l’1,3 % de l’alumnat de formació professional d’electricitat i 
electrònica i d’instal·lació i manteniment són noies.

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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n el marc de l’Estratègia 
per a la Salut Mental Co-
munitària, l’Ajuntament 

del Prat organitza formacions en dinamit-
zació de grups d’ajuda mútua (GAM) per 
a familiars i entorn de persones amb una 
problemàtica de salut mental. 

Un dels objectius de les formacions és 
la creació espontània de GAM entre pa-
res, mares, fills, filles, parelles i amistats 
de persones amb problemes de salut 
mental, per tal que la situació que viuen 
afecti al mínim possible la seva qualitat 
de vida. Els GAM són espais autogestio-
nats —sense professionals—, d’escolta, 
comprensió i suport mutu entre iguals, 
on diverses persones que comparteixen 
un mateix problema, dificultat o preocu-
pació es reuneixen per intentar superar 
o millorar la seva situació. Són espais on 
els principis bàsics són la confidencialitat, 
l’horitzontalitat, la inclusió, el respecte i la 
voluntarietat. 

Les formacions que fa l’Ajuntament 
consten de 8 sessions (4 de teòriques i 4 
de pràctiques), amb una sessió per setma-
na. Es fan presencialment, seguint les me-
sures de seguretat per la covid-19.

E

Familiars de persones 
amb problemes de 
salut mental creen 
grups d’ajuda mútua

Grups també per a 
persones malaltes
A banda dels GAM per a familiars de perso-
nes malaltes, també n’hi ha per a elles. En 
tots dos casos, són les persones que estan 
dins del mateix grup les que dinamitzen 
les trobades. Generalment, solen ser grups 
d’entre 6 i 12 persones: això facilita la con-
fiança i l’enteniment per expressar-se da-
vant el grup, amb el qual només es com-
parteix, a priori, la situació de partida.

“En l’actual 
context de 
pandèmia, el 
suport mutu 
és essencial”
“En el context d’aquesta situació 
excepcional per la covid, el 
malestar emocional de la 
ciutadania en general i de les 
persones amb problemes de 
salut mental i les seves famílies en 
particular, s’ha vist molt afectat, 
i s’ha evidenciat que el suport 
mutu és essencial. Crec que els 
GAM ajuden molt les persones 
que hi participen a no sentir-se 
soles, a tenir un espai de cura 
i suport continuat entre iguals, 
confidencial i respectuós, on 
poden donar valor i significat a la 
pròpia experiència i on compartir 
estratègies d’afrontament. El suport 
mutu és un constant donar i rebre 
que implica un benefici mutu”.

ALBA DE LA TORRE 
Tècnica corresponsable de 
programes de suport mutu 

Voleu formar part 
d’un GAM?
Si voleu informació o teniu interès a 
participar en un grup d’ajuda mútua 
(GAM) us podeu posar en contacte 
amb l’Espai Situa’t del Prat: 
tel. 651 715 466, 
espaisituat@elprat.cat. 

Una formació de dinamització 
de grups d’ajuda mútua. 

El 54,5 % d’estudiants universitaris del Prat són dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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a Generalitat ja ha 
anunciat les dates de 
preinscripció per al 

curs vinent, 2021-2022. Per al segon cicle 
d’educació infantil i primària es farà del 15 
al 24 de març, mentre que per a l’educació 
secundària obligatòria (ESO) serà del 17 al 
24 de març. Trobareu tota la informació a 
elprat.cat/preinscripcio.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar de 
forma telemàtica. Aquelles famílies que 
necessitin acompanyament per fer aquest 
tràmit telemàtic poden trucar a l’OAC 
360º, tel. 935 954 414. Si teniu altres dub-
tes o consultes us acompanyaran des de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
al tel. 933 790 050, ext. 5334/5490.

Portes obertes virtuals
Enguany, les jornades de portes obertes 
s’ajustaran al context de pandèmia i no 
seran presencials. Cada escola i institut es 
presentarà a les famílies de manera virtual 
mitjançant aquestes actuacions:

Presentació, als webs dels centres, de la 
línia pedagògica i els espais de cada esco-
la o institut.

Horari d’atenció telefònica per part 
de la direcció de cada centre, de l’1 al 15 
de març, per tal de resoldre dubtes, ne-
guits i oferir una atenció individualitzada. 

Realització d’una trobada virtual o 
portes obertes en línia, entre el 2 i el 
12 de març a la tarda.

L

S’acosta la 
preinscripció 
escolar 
per al curs 
2021-2022

Entre els homes i les dones del Prat de 55 anys els primers 
estan ocupats un 13,2 % més que les dones. 

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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Fer voluntariat 
no és cosa 
de l’edat

Al Prat hi ha molts projectes interessants 
que fan les entitats i associacions de la 
ciutat i que necessiten de persones vo-
luntàries per tirar-los endavant. També hi 
ha projectes impulsats per l’Ajuntament 
que es fan amb persones voluntàries. N’hi 
ha de tots els àmbits: culturals, educatius, 
ambientals, socials, esportius...

Un bon gruix de les persones volun-
tàries al Prat és gent gran, ja que acostu-
ma a tenir més temps lliure que la resta de 
la població. Però el jovent també és peça 
clau del voluntariat a la ciutat, per la seva 
empenta i implicació. Tingueu l’edat que 

tingueu, segur que trobareu algun projec-
te en què implicar-vos. Us n’informaran al 
Punt de Voluntariat de les Cases d’en Puig 
(pl. Agricultura, 4). Hi podeu anar o escriu-
re al correu voluntariat@elprat.cat.

Les persones grans 
hi aporten temps i 
experiència i les joves, 
empenta i idees noves

Festa del Voluntariat 
de fa un parell d’anys.

Les dones del Prat pateixen un 15 % més que els homes la 
parcialitat de les jornades laborals.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista

“El voluntariat 
ajuda els altres 
i t’ajuda a tu”
“Soc voluntària del projecte LECXIT, 
que promou la lectura entre els 
infants de les escoles del Prat, i 
també estic interessada en altres 
projectes de voluntariat que hi ha 
a la ciutat. Jo definiria el voluntariat 
com un sacrifici i una satisfacció 
alhora. És una experiència amb la 
qual ajudes a construir una societat 
millor, i que alhora t’ajuda a tu 
mateixa per créixer com a persona. 
Ho recomano molt a tothom, 
especialment a la gent jove com jo”.

JOANA PUJALS, 18 ANYS 
Voluntària al programa LECXIT



Un 8M diferent però igual 
de compromès en la lluita 
pels drets de les dones

n any més, amb mo-
tiu del 8 de Març, Dia 
Internacional de les 

Dones, es duran a terme al Prat diferents 
activitats. 

La pandèmia ha fet adaptar el programa 
a un format virtual, però continuarà amb 
els seus objectius de sensibilització, visibi-
lització, participació i empoderament.

El programa municipal de Joventut, el 
Centre Cívic Palmira Domènech i el Pro-
grama de Feminisme i LGTBI van iniciar 
al febrer l’activitat SinValentín, un projec-
te que pretén treballar la desconstrucció 
de l’amor romàntic i l’empoderament de 
les nenes a les xarxes socials. Al març es 
duran a terme unes xerrades sobre “Coe-
ducació audiovisual” des del PratFamílies; 
un taller d’autocura, i un altre sobre “Intro-
ducció a la perspectiva de gènere” dins de 
l’Aula de Ciutadania. El Paraula de Dones 
serà enguany en línia. El mateix dia 8 de 
març, es podrà veure la lectura del mani-
fest pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

Més informació a 
elprat.cat/dones

U

Imatge del 
cartell del 8M 
d’aquest any al 
Prat, obra de 
la il·lustradora 
pratenca 
Laia Ruz.

El 62,3 % de les persones del Prat de més de 54 anys en 
atur són dones. 

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



“Els sectors més 
feminitzats són els 

que més estan patint 
les conseqüències 

d’aquesta crisi 
econòmica i sanitària”

Marisol Rojas
psicòloga especialitzada en violència masclista i 

directora del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament
Marisol Rojas (Barcelona, 
1976) és psicòloga 
especialitzada en 
violència masclista. 
Autora del llibre Amor 
sostenible, aquesta 
veïna de la nostra ciutat 
dirigeix a l’Ajuntament 
el Pla d’Igualtat de 
Gènere. Pocs dies abans 
de la celebració d’un 
8-M atípic, hi conversem 
sobre els reptes del 
feminisme després d’un 
any marcat per la covid.

Entre el col•lectiu de persones aturades de llarga durada amb més 
de 55 anys, el 61 % són dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



Què ens ha ensenyat aquesta 
crisi sanitària, però també social i 
econòmica, en clau de gènere?
Ha posat sobre la taula les desigualtats de 
gènere d’una forma més evident. A nivell la-
boral els sectors més feminitzats són els que 
més n’estan patint les conseqüències.

En primera línia de la lluita contra aquesta 
pandèmia tenim dones infermeres, neteja-
dores d’hospital, treballadores socials, caixe-
res...: tasques essencials que majoritàriament 
fan les dones, més exposades davant el virus.

D’altra banda, les dones ocupen els treballs 
més precaritzats: en l’economia submergida, 
fent tasques de cura i domèstiques, sense 
contracte laboral. Algunes són immigrades i 
sense papers, és a dir, no tenen ni dret a l’atur. 
També el tancament de les escoles ha fet que 
les dones tinguem una major càrrega de tre-
ball, compaginant teletreball amb les tasques 
de cura dels nostres fills i filles. 

I no podem oblidar l’impacte d’aquesta 
pandèmia en les dones que estan patint 
violència masclista: durant el confinament 
van estar tancades amb el seu maltractador 
les 24 hores del dia. 

Posar les cures al centre, reconèixer 
com cal tasques invisibilitzades i 
sovint feminitzades... són lemes molt 
repetits en temps d’epidèmia. Quins 
canvis estructurals cal fer?
Necessitem espais mixtos de reflexió sobre 
si el model productiu que tenim protegeix la 
vida i necessitem un projecte comunitari per 
promoure la cura i l’autocura i ser capaces de 
gestionar les pròpies resistències al canvi. 

No només es tracta de posar en valor el 
treball de cures, sinó també que els homes es 
corresponsabilitzin d’aquest treball.

Quins creus que són els principals 
reptes en aquest àmbit?
Un dels principals reptes en la nostra socie-
tat és aconseguir eliminar la divisió sexual 
del treball. Històricament s’han repartit les 
tasques en funció de si eres home o dona; els 
homes ocupaven les tasques més valorades i 
amb una remuneració més alta. Avui en dia 
les dones ocupen majoritàriament el sector 
dels serveis, que és un sector més precaritzat 
i amb sous més baixos.

I específicament a la nostra ciutat?
A la nostra ciutat també existeix aquesta di-

visió sexual del treball en algunes àrees. Per 
exemple, a l’Ajuntament tenim més d’un 80 
% d’homes en l’Àrea de Seguretat Ciutada-
na, Manteniment i Serveis. I en l’Àrea d’Acció 
Social un 85 % són dones. Un dels reptes del 
consistori és poder eliminar progressivament 
aquesta feminització i masculinització d’al-
gunes àrees.

Què pot fer una administració amb 
competències i recursos limitats, 
com un ajuntament, per ajudar a 
empènyer cap a la igualtat?
Aplicar les eines que tenim, com els plans 
d’igualtat; fer polítiques públiques amb 
perspectiva de gènere en totes les àrees per 
evitar discriminacions indirectes i afavorir 
la igualtat d’oportunitats; continuar lluitant 
contra la violència masclista amb el nostre 
Pla Integral contra les Violències Masclistes; 
fer campanyes de sensibilització i formació a 
la ciutadania dirigides a trencar rols i estereo-
tips; fomentar les masculinitats no violentes 
i corresponsables; tolerància zero amb les 
violències masclistes i lgtbifòbiques...

De quines eines i serveis disposa avui 
en dia l’Administració municipal per 
fer costat a les dones?
Disposem del SIAD, un servei referent per 
les dones del Prat. Ofereix suport psicològic 
i jurídic a totes les dones, especialment a les 
que pateixen o han patit violència masclista. 

“Cal posar en valor el 
treball de cures, i cal 
també que els homes 
facin un pas endavant i 
se’n corresponsabilitzin”

Us podeu adreçar al SIAD (Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones) 
a través del telèfon 93 379 00 50, 
extensions 5600 i 5613, i del 
correu siad@elprat.cat

“El meu gran projecte i 
propòsit és aplicar la visió 
de gènere en tota l’actuació 
municipal i en totes les 
polítiques públiques”.

“El meu gran projecte 
i propòsit és aplicar 
la visió de gènere 
en tota l’actuació 
municipal i en totes les 
polítiques públiques”

També ofereix suport psicològic als fills i filles 
d’aquestes dones.

A l’Administració municipal, t’ocupes 
de fer una feina transversal en 
defensa de la igualtat de gènere. 
Quins són els eixos del teu projecte?
En aquest moment  estem treballant per revi-
sar i actualitzar el nostre Pla d’Igualtat Intern 
i per elaborar també el Pla Local d’Igualtat de 
Gènere.

El meu gran projecte i propòsit és aplicar la 
visió de gènere en tota l’actuació municipal i 
en totes les polítiques públiques, per això és 
una feina transversal. Aplicar aquesta mirada 
de gènere és un veritable canvi cultural, que 
busca canviar la visió androcèntrica. Va des de 
tenir uns pressupostos amb perspectiva de 
gènere a corregir les desigualtats que es pu-
guin donar en diferents àrees o departaments.

Parlaves d’elaborar el Pla Local 
d’Igualtat de Gènere. Què ha de ser i 
en quins aspectes busca incidir?
És una eina que permetrà, a través d’una 
diagnosi prèvia i d’una participació ciutada-
na, planificar accions a curt, mitjà i llarg ter-
mini per fer efectiva la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes.

Bertran Cazorla
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Continua la construcció 
de l’Eixample Sud amb 
un nou sector

ecentment han co-
mençat els treballs 
d’urbanització d’un 

nou sector de l’Eixample Sud, situat entre 
el barri de la Barceloneta i la rotonda de 
la Nissan. En aquesta zona, d’unes 12 hec-
tàrees, es construiran més de 1.300 habi-
tatges —dels quals la meitat seran de pro-
tecció— i diversos equipaments públics. 

Els terrenys sobre els quals es construeix 
aquest nou sector de l’Eixample Sud estan 
qualificats com a sòl urbanitzable al Pla 
General Metropolità de l’any 1976, és a 
dir, des de fa 45 anys. Al sud d’aquest sec-
tor s’estén una porció del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, entre el riu i les reserves 
naturals. 

L’altre sector de l’Eixample Sud, situat 
entre la Barceloneta i el barri de la Granja, 
ja està en una fase de desenvolupament 
molt avançada, amb edificis d’habitatges 
on hi viu cada cop més gent i diversos co-
merços oberts.  

R
La Carretera de la Bunyola al seu 
pas pel barri de la Barceloneta. 
El nou sector es construirà a 
l’altra banda d’aquest carrer. 

Model de ciutat compacta   
L’Eixample Sud segueix el model urba-
nístic defensat històricament per l’Ajun-
tament del Prat: ciutat compacta i no dis-
persa, amb blocs d’habitatges i no edificis 
unifamiliars, poc consumidora de territori 
i dotada dels serveis, equipaments i zones 
verdes necessàries. No serà, per tant, un 
barri aïllat de la resta de la ciutat, sinó que 
continuarà la trama urbana del Prat, de 
manera que els carrers que avui desem-
boquen a l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre tindran continuïtat cap al sud.  

Criteris ambientals   
Tot l’Eixample Sud, tant el primer sector 
com aquest segon, s’ha dissenyat amb cri-
teris ambientals avançats. Per començar, 
el tant per cent de zona verda és més 
elevat del que estableix la normativa ur-
banística. Això fa el barri més habitable i, 
alhora, el sòl és més permeable a la infil-
tració de l’aigua de pluja cap a l’aqüífer.  

D’altra banda, disposa de doble xarxa 
de clavegueram (una per a aigües resi-
duals i una altra per a pluvials) i estableix 
la utilització d’aigua regenerada per als 
subministraments que no siguin per a ai-
gua de boca. 

PROJECTES 
D’HABITATGE PÚBLIC I 

RESIDÈNCIA PREVISTOS 
AL PRIMER SECTOR DE 

L’EIXAMPLE SUD

Av. Onze de Setembre
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Al Baix Llobregat, la bretxa salarial a favor dels homes és del 23 %. 
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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La línia vermella delimita tot l’Eixample Sud del 
Prat. La zona situada més a la dreta, indicada amb 
colors més intensos, correspon al nou sector de 
creixement que ara es començarà a urbanitzar. 
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Aposta per 
l’habitatge públic
Tant el primer sector de l’Eixample 
Sud com el que ara es comença 
a urbanitzar tindran un 50 % 
d’habitatge de protecció. Aquest 
percentatge és superior al 40 % 
que estableix la Generalitat per als 
nous desenvolupaments urbans des 
del 2019 i molt superior al 30 % 
d’habitatge de protecció que es 
preveia en el 2009, quan es va aprovar 
el projecte. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament vol incrementar la 
presència d’habitatge públic a la ciutat, 
especialment de lloguer. En aquest 
sentit destaquen les dues promocions 
previstes al primer sector en terrenys 
municipals, una de les quals és 
gestionada per l’empresa municipal 
Prat Espais i l’altra per la Cooperativa 
Obrera de Viviendas. Al primer sector 
de l’Eixample Sud també està prevista 
la construcció d’habitatges dotacionals 
(pisos amb lloguers assequibles i 
temporals per a col•lectius específics) 
i d’una residència pública per a gent 
gran. Cal afegir que a l’ARE Ronda 
Sud, entre Sant Cosme i el parc 
Nou, hi ha prevista la construcció 
de 520 habitatges públics més.

Preservació 
del patrimoni
La masia de Cal Xicomèdia 
(també coneguda com Cal 
Peret del Serra) es troba al 
bell mig d’aquest sector de 
desenvolupament urbà. L’edifici 
serà preservat i esdevindrà un 
equipament cultural municipal. 
També està prevista la futura 
construcció de dos equipaments 
educatius (un institut i una 
escola).  

Av. Onze de Setembre Av. Onze de Setembre
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Promoció d’habitatges de la Cooperativa 
Obrera de Viviendas en terrenys municipals

Habitatges públics de l’Ajuntament

Residència pública per a gent gran 

Promoció d’habitatges de l’empresa 
municipal Prat Espais
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Relació amb el 
Parc Agrari
El projecte urbanístic preveu 
que la relació del nou barri amb 
la zona agrícola no sigui brusca, 
sinó que es construirà una gran 
franja de zona verda, a mode 
d’espai de transició entre els 
edificis i els camps de conreu.

Aspecte d’una de les zones 
on es construirà el nou 
sector de l’Eixample Sud. 
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Casi 300 pisos públicos 
de alquiler social en 
el Eixample Sud

Las obras comenzarán 
entre este año y 
el próximo

Entre este año y el próximo empezarán 
las obras de tres promociones de vivien-
da de alquiler de protección oficial en el 
Eixample Sud, que suman casi 300 pisos 
que estarán terminados en tres o cuatro 
años. Las tres promociones se construirán 
en solares municipales:

Promoción COV. Situada en Onze de 
Setembre con Jaume Casanovas. Promo-
vida por la Cooperativa Obrera de Vivien-
das. Se está redactando el proyecto bási-
co. Más de 90 viviendas.

Promoción Prat Espais. Situada en 
Jaume Casanovas con Jaume Codina. Pro-
movida por la empresa municipal Prat Es-
pais. Redacción del proyecto en licitación.

El edificio acogerá un equipamiento mu-
nicipal y entre 50 y 60 pisos.

Promoción Incasòl. Situada en carre-
tera de la Aviació con Teresa Pàmies. Pro-
movida por el Incasòl (Generalitat) en un 
solar municipal. Prat Espais gestionará los 
pisos. El edificio tendrá locales comercia-
les y más de140 viviendas.

Las personas adjudicatarias de estas 
viviendas deberán estar inscritas en el-
Registro de solicitantes de vivienda que-
gestiona Prat Espais. Es importante que 
las personas interesadas se apunten a los 
procesos de adjudicación, que comenza-
rán en 2022 con la publicación de las ba-
ses y convocatoria, donde se detallarán 
los requisitos y plazos para poder acceder. 
Las tres promociones tendrán una reserva 
de viviendas, de entre el 10 y el 5 %, que se 
destinarán a dar alojamiento a situaciones 
de vulnerabilidad social o de emergencia.

Solar municipal 
donde se construirá la 
promoción del Incasòl.

El carrer de Sant Pere 
canvia de sentit 

A principis de febrer el c. de Sant 
Pere va canviar de sentit. D’aquesta 
manera s’ha fet el primer pas per 
pacificar aquesta via, bastant estreta 
però que acollia molt trànsit cap al 
centre de la ciutat. Amb el canvi de 
sentit, la circulació hi ha disminuït 
força. Al juny començaran les obres 
per eliminar-ne les voreres i fer-hi 
una plataforma única, amb prioritat 
per als vianants.

Obres de millora al 
canal de rec de la 
carretera de la Platja

El canal de rec de la carretera de 
la Platja, al seu pas pels jardins de 
Mon Racó, al barri de la Barceloneta, 
s’està sometent a diverses obres 
de millora. Els treballs, consistents, 
entre altres actuacions, a introduir 
vegetació als marges del canal, 
completaran la remodelació dels 
jardins, feta amb la participació de 
l’associació veïnal de la Barceloneta.

El Servei de 
Bon Veïnatge i 
Convivència cumple 
dos años 

Hace poco más de dos años, el 
Ayuntamiento creó el Servei de Bon 
Veïnatge i Convivència, ubicado en 
las Cases d’en Puig. Desde entonces, 
este servicio ya ha atendido a más 
de 150 comunidades vecinales, 
y las agentes para la convivencia 
han actuado en una treintena de 
lugares del municipio. El magazín 
matinal de la emisora municipal El 
Prat Ràdio (91.6 FM), Planeta Prat, 
emite cada tercer miércoles de mes, 
a las 11.30 h, un espacio en el que 
se tratan temas relacionados con las 
comunidades vecinales.

Només el 38,7 % dels contractes fets al Prat l’any passat van ser 
signats per dones. 
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



En aquest edifici de l’av. de la Verge 
de Montserrat s’està fent actualment 

una rehabilitació energètica. 

n dels serveis 
de la Casa de 
l’Energia, que 

va obrir el mes de gener pas-
sat, és la rehabilitació energè-
tica d’edificis veïnals, que per-
segueix millorar-ne el confort i 
reduir-ne el consum energètic. 

L’estalvi acaba 
sufragant les obres 
Si anem a la Casa de l’Energia 
ens faran una anàlisi dels con-
sums del nostre edifici i una 
proposta concreta de rehabi-
litació. Gràcies a la reducció 
dels consums energètics i als 
ajuts públics existents, el cost 
de l’obra quedarà amortitzat 
en poc temps. És a dir, haurem 
millorat el confort i l’eficiència 
energètica de l’edifici i, a més, 
no ens haurà costat diners. 

L’equip tècnic de la Casa de 
l’Energia ens informa i asses-
sora sobre les mesures més 
sostenibles i els materials més 
adients per aconseguir tem-
peratures confortables i aïllar 
l’edifici per baixar la demanda 
d’energia. Això és especial-
ment important en les finques 
més antigues.  

Ajuts i subvencions  
La Casa de l’Energia, en coor-
dinació amb l’empresa muni-
cipal d’habitatge i aparcament 
Prat Espais, també dona suport 
en la cerca i tramitació d’ajuts 
i crèdits procedents d’orga-
nismes públics, com ara els 
ajuts PREE, per subvencionar 
i finançar aquelles interven-
cions que tinguin com a ob-
jectiu la millora energètica dels edificis, o 
les desgravacions a l’IBI  per apostar per 
l’autoconsum. Un exemple d’aquestes 
actuacions serien la instal·lació de noves 
finestres, plaques solars, millores de murs, 
cobertes, etc.  

U La Casa de l’Energia 
impulsa un servei 
de rehabilitació 
energètica d’edificis 
veïnals

canvi climàtic, més després de l’aprovació 
de la Declaració d’Emergència Climàtica 
de la nostra ciutat el 9 de setembre passat.

Casa de l’Energia
C. d’Ignasi Iglesias, 9. Demanar 
cita al tel. 933 790 050 o al correu 
electrònic casaenergia@elprat.cat.

Empreses i sector terciari, 
dins del projecte 
La Casa de l’Energia, en col·laboració amb 
el Departament Municipal de Desenvo-
lupament Econòmic, també té previst fer 
formacions a empreses del sector de la re-
habilitació sobre els materials més innova-
dors i eficients existents al mercat. 

Tot plegat forma part de l’estratègia glo-
bal de l’Ajuntament en la lluita contra el 

El mercat laboral al Prat està molt feminitzat en els següents sectors: cures (el 87 % són dones), 
ciències socials (82 %), ensenyament (88 %), salut (82 %) i serveis domèstics (82 %).

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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l Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat vuelve a 
organizar un año más el 

Març Gastronòmic, con la colaboración de 
la Associació Gastronomia i Turisme (AGT).

Esta nueva edición se celebrará entre el 
11 de marzo y el 11 de abril. Estas jornadas 
gastronómicas del pollo de raza Prat y de 
la alcachofa pratense nos darán la oportu-
nidad de degustar menús elaborados con 
estos y otros productos de los agricultores 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

Más de 30 restaurantes 
Más de 30 establecimientos de restau-

ración de El Prat y otros municipios del 
Baix Llobregat y comarcas vecinas (Abre-
ra, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cer-
velló, Esparreguera, Gavà, L’Hospitalet de 
Llobregat, Martorell, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern y Viladecans) 
participarán en la edición de este año. 

Menús para llevar 
Dado el contexto sanitario en el que nos 
encontramos, esta edición del Març Gas-
tronòmic impulsa los menús en formato 
para llevar o para repartir a domicilio, a fin 
de poder disfrutar de la gastronomía con 
productos locales con toda la seguridad y 
respetando en todo momento las medi-
das sanitarias establecidas. 

E
Llega la 12ª 
edición del Març 
Gastronòmic
Menús con Pota Blava y Carxofa Prat 
del Parc Agrari del Baix Llobregat

Más información
Se puede consultar toda la 
información sobre los menús y 
los restaurantes participantes en 
el web marcgastronomic.com 
y en las redes sociales de 
AGT y Porta del Delta, con las 
etiquetas #MengemPotaBlava 
y #MengemCarxofa.

Al Prat, la mitjana de les pensions contributives que reben les dones és 
de 992 euros, mentre que les dels homes és de 1.470 €, un 32,5 % més. 
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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l Valor Social Integrat 
(VSI) és un concepte 
que quantifica el valor 

econòmic i els beneficis socials que gene-
ra una determinada organització. L’Ajunta-
ment del Prat ha volgut conèixer el VSI de 
l’economia social del municipi, i per això 
ha comptat amb la col·laboració d’11 en-
titats de la ciutat d’aquest sector. Coope-
rativa Obrera de Viviendas, CPS Francesc 
Palau, Fundació Cassià Just – Cuina Justa, 
Fundació Esperanzah, Fundació Espigo-
ladors, Fundació Rubricatus, Fundesplai, 
Gats, Saó Associació i empresa d’inserció, 

E més, el seu VSI representa set vegades el 
finançament públic rebut. 

Àmbits on aporten                            
més valor
Segons l’estudi, els àmbits on aquestes 
entitats aporten més valor social són, 
per odre d’importància, la inserció social 
i l’atenció a les necessitats socials de les 
persones de col·lectius vulnerables; la for-
mació ocupacional; la inserció laboral; la 
dinamització de barris i millora de la con-
vivència social, i el foment de l’emprene-
doria social.

Calculen el valor que les empreses 
i entitats socials aporten al Prat

Una de les sessions que 
es van fer al Centre de 
Promoció Econòmica 

amb les entitats socials 
per treballar el càlcul del 

VSI, amb la participació 
de la consultora Lavola.

L’any 2019 van generar un Valor Social Integrat de 
33,1 milions d’euros (28,4 si descomptem el finançament 
públic que van rebre)

Som Connexió SCCL i UikúCoworking del 
Prat SCCL.

Es tracta d’entitats que presenten rea-
litats diferents quant a activitat, mida i 
estructura de finançament, i que repre-
senten una mostra de l’economia social i 
cooperativa del Prat. 

L’any 2018, el VSI de les entitats de l’eco-
nomia social del Prat va ser de 28,5 milions 
d’euros, mentre que el 2019 va augmentar 
fins als 33,1. Si descomptem el finança-
ment públic que han rebut aquestes orga-
nitzacions, el seu VSI va ser de 24,6 milions 
el 2018 i de 28,4 el 2019. 

Aporten més del que reben
L’estudi ha revelat que per cada euro que 
aquestes entitats destinen a les seves ac-
tivitats n’aporten més de 2 a la societat. A 

A Catalunya, la taxa de risc de pobresa és d’un 24,1 % per a 
les dones i d’un 18,4 % per als homes.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista
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l Servei Local d’Ocupació 
(SLO) de l’Ajuntament del 
Prat ha posat en marxa 

aquest gener el projecte “Club de la Feina”, 
per donar suport a la inserció laboral de 
persones que, tant en atur com en actiu, 
necessitin adquirir o millorar les eines ne-
cessàreis per trobar feina o millorar la que 
tenen. 

El projecte “Club de la Feina”, que comp-
ta amb el suport de la Fundació Inter-
mèdia, fa servir estratègies innovadores, 
fomentant l’autonomia, l’empoderament 
i el desenvolupament de competències 
professionals, a través d’un ampli ventall 

E
Club de la Feina, nou 
projecte per millorar 
la inserció laboral

¿Buscas trabajo o 
quieres mejorar 
el que tienes? 
Apúntate al 
programa Ubicat

El Centro de Promoción Económica 
(CPE) del Ayuntamiento de El 
Prat ha abierto una nueva edición 
del programa Ubicat, dirigido a 
personas en paro o en situación 
laboral precaria. El programa, 
financiado por la Generalitat y el 
Estado, orienta y acompaña a las 
personas que desean encontrar 
trabajo o mejorar el que tienen. 
Para participar en el Ubicat hay 
que estar registrado/a en la Oficina 
de Trabajo como demandante 
de empleo y dirigirse al CPE 
preguntando por la técnica 
Maika Cabezas (tel. 934 786 878 
cabezass@elprat.cat)

d’accions d’orientació, de recerca de fei-
na i millora professional, adaptades a la 
situació personal i el context laboral.

800 participants 
Al llarg de l’any es preveu que unes 800 
persones participaran al Club de la Feina, 
que està integrat per tres tècnics/ques 
que treballen en la capacitació compe-
tencial i en l’apropament al mercat de tre-
ball de les persones inscrites al Club. 

Per a més informació, podeu 
enviar un correu a slo@elprat.cat 
o bé trucar al 93 478 68 78.

A Catalunya, el 74,5 % de les llicències esportives són d’homes, 
mentre que només el 25,5 % són de dones.
#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista

LEONARDO 
GOLIA
Dinamitzador del 
projecte

“Al Club donem suport a la inserció 
laboral de les persones que estan a l’atur 
o volen millorar la feina que tenen. Aquí 
els donem eines, a partir d’estratègies i 
metodologies innovadores i dinàmiques, 
com, per exemple, la gamificació o el 
design thinking, a més de l’aprofitament 
dels recursos del telèfon mòbil o de 
l’Internet, perquè puguin ser més eficients 
a l’hora de trobar feina. Els acompanyem 
i ens adaptem a la seva situació personal 
i social i al context laboral general 
i, en aquest cas, també sanitari”. 



El Prat 
vol seguir 
aprofitant 

l’aeroport per 
crear ocupació

vist els llocs de treball necessaris per cobrir 
la demanda. 

Les diferents ciutats europees que han 
participat en el programa hi han aportat 
exemples de bones pràctiques que van 
servir per produir-ne una guia global. Es 
pot consultar el document amb les bones 
pràctiques aportades pel nostre municipi 
al web elprat.cat.

Durant el darrer any, l’Ajuntament del Prat 
ha participat en el programa europeu 
Dreaam, que vol promoure l’ocupació i la 
formació professional vinculada a l’àmbit 
aeroportuari en aquelles ciutats que tin-
guin un aeroport a prop. 

En una primera fase, el programa va 
identificar els llocs de treball que necessita 
un ecosistema aeroportuari, amb les habi-
litats i capacitats més demandades per les 
empreses que operen a la zona. En una se-
gona fase, el programa ha planificat i pre-

El 63 % de les dones catalanes llegeix habitualment, 
mentre que entre els homes ho fa el 54 %.

#JuntesMésFortes  #ElPratFeminista



 FLAIXOS
D’ESPORTS

TORNA LA 1a CATALANA 
DE VÒLEI
Després de tres mesos sense lliga, el 
primer equip dels Vikings Vòlei Prat, tant 
el masculí com el femení, van reprendre 
el 23 de gener les seves competicions 
amb la tornada a l’activitat de la 1a lliga 
catalana. La Federació, però, ha decidit 
que la fase de la lliga regular s’escurci 
i només se’n disputi la primera fase.

NIL LLOP BAT DOS COPS EN UNA SETMANA 
EL RÈCORD D’ESPANYA DE 500 METRES 
El patinador pratenc Nil Llop ha batut dos cops en una setmana 
el rècord d’Espanya dels 500 metres de velocitat sobre gel. Llop 
ho ha fet durant la disputa de la Copa del Món de la ISU, la Unió 
Internacional de Patinatge, als Països Baixos. El millor registre ha 
estat de 35”730.

EL NEDADOR PRATENC CARLOS ORTIZ, 
SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
El nedador pratenc Carlos Ortiz (primer per l’esquerra a la 
foto), del CN Barcelona, s’ha proclamat subcampió d’Espanya 
dels 5 km en categoria júnior 1. Ortiz, de 16 anys, entrena al 
centre d’alt rendiment de Sant Cugat i aspira a classificar-se 
per al proper campionat europeu en aigües obertes.

BONS RESULTATS 
PRATENCS EN ATLETISME
Els germans Laia i Arnau Miralles (foto), del 
Pratenc AA, han guanyat dues medalles 
d’or i una de plata en el Campionat de 
Catalunya de Marxa Atlètica, celebrat a 
Coma-ruga, en les categories sub-14 i 
sub-10, en les distàncies de 3 i 1 km. El 
pratenc Óscar Martínez, del Barça, ha 
estat plata en els 10 km sub-20. D’altra 
banda, en el campionat català sub-23 
en pista coberta, el pratenc Iker Vaqué, 
del Catalunya AA, ha estat bronze en 
llançament de pes. 



RECONEIXEMENT A LES FITES ESPORTIVES 
PRATENQUES DE LA TEMPORADA 
PASSADA
Com que la darrera Nit de l’Esport no es va poder celebrar 
a causa de la pandèmia, l’Ajuntament va acollir a principis 
de febrer un acte de reconeixement a les persones i entitats 
esportives pratenques que més van destacar l’any 2019. L’acte, 
presidit per l’alcalde, Lluís Mijoler, acompanyat per la regidora 
d’Esports, Débora García, es va dividir en tres sessions, a fi de 
limitar els aforaments per motius sanitaris. Els reconeixements 
van ser els següents:

Millor esportista federat major de 16 anys masculí: 
Nil Llop Izquierdo (Club Patí Cobra El Prat) 
Millor esportista federada major de 16 anys femenina: 
Alba Ropero Palacios (Associació Esportiva Karate Prat) 
Millor equip en competició federada: 
Equip femení de triatló i aquatló (Club Triatló Prat 1994)
Millor esportista federat menor de 16 anys masculí: 
Marc Navarro Galan (Club Esportiu Triplay Prat)
Millor esportista federada menor de 16 anys femenina: 
Sonia Aceña Plaza (Gym Studio Fran Martín) 
Millor AMPA o centre educatiu: 
AFA I.E. Pepa Colomer
Millor entitat amb millor tasca en promoció: 
Club Barcelonista Terlenka
Millor equip Jocs Escolars: 
Equip Aleví de Futbol (Escola Jaume Balmes)
Millor esportista Jocs Escolars menor de 16 anys: 
Martina Navarro Galan (Club Esportiu Triplay Prat) 
Millor esportista amb discapacitat intel·lectual: 
Lidia Díaz Yepes (Associació de Temps de Lleure Rubricatus) 
Millor tasca tècnica: 
Sandra Gómez Lorenzo (Club Patí Cobra El Prat)
Menció Especial: 
Josep Corral i Júlia Climent
Premi Delta: 
Manolo Gol
Reconeixement pel 75è aniversari: 
Associació Esportiva Prat
Reconeixement pel 25è aniversari: 
Penya Barcelonista 4a Lliga Sant Cosme i Sant Damià

CLASSES ESPORTIVES 
AL YOUTUBE DE PRAT 
ACTIVITATS A CASA
Durant les etapes de tancament dels 
centres esportius municipals per la covid, 
els i les monitores de Prat Activitats han 
ofert les seves classes a través de YouTube, 
on han quedat penjades. El canal de 
YouTube “Prat Activitats a Casa” s’ha 
convertit ara en una videoteca de classes 
que tothom pot veure i fer quan vulgui: 
zumba, ciclo, gac, tabata, pilates... 



“El Cèntric le ha 
dado mucha 
vida a la zona”

Asociación 
Vecinal Plaça 
Catalunya y 
Mestre Estalella
Pl. Estany de la Magarola, 6-8.
Tel. 635 313 737

“Los coches entran lanzados y cualquier 
día vamos a tener un percance”. Así se re-
fiere José Padilla, vicepresidente de la en-
tidad vecinal, al problema que han denun-
ciado ya varias personas a esta asociación 
sobre la circulación de vehículos en los dos 
tramos semipeatonalizados que rodean 
la plaza Catalunya. Des de la entidad no 
quieren que se cierre del todo el acceso 
a los vehículos, pero sí “más vigilancia en 
este tramo”.

Quejas por los patinetes 
Pero no solo los coches son un problema: 
también hay quejas por los patinetes eléc-
tricos. Aunque la normativa que la Direc-
ción General de Tráfico que entró en vigor 
el pasado mes de enero prohíbe su circu-
lación por las aceras y zonas peatonales, la 
entidad denuncia que “en lugar de ir por 

donde tienen que ir, van por en medio y 
es un peligro”, explica su vicepresidente. El 
Ayuntamiento, consciente de esta proble-
mática, ya prepara cambios en la ordenan-
za de circulación en este sentido.

La asociación valora de forma positiva el 
Cèntric Espai Cultural, que acaba de cum-
plir sus primeros 10 años: “Esto ha dado 
mucha vida a la zona porque viene mucha 
gente hasta aquí”, dice Padilla.

La asociación ha pedido al Ayuntamien-
to una reunión para evaluar el estado de 
esta zona de El Prat, una de las más den-
samente pobladas del municipio. Una de 
las peticiones que quieren trasladar al con-
sistorio es la necesidad de una nueva sede 
para la entidad. “La que tenemos ahora 
se ha quedado pequeña”, explica Padilla, 
“necesitamos una más grande para que, 
cuando estemos vacunados, podamos or-
ganizar más actividades”. Hasta antes de la 
pandemia “solo teníamos espacio para pa-
sar el rato, jugar al dominó y poco más”. El 
resto de actividades que realizaba la enti-
dad se hacían en el exterior, normalmente 
en la plaza Estany de la Magarola.

Luis Rodríguez Alonso

La información y entrevista de 
esta página se han extraído de un 
reportaje de elprat.tv que se puede 
ver en el apartado “El Prat a fons”

UNA ASSOCIACIÓ 
VEÏNAL CADA 
MES

¿Cuál es la situación actual de la 
asociación?
Ahora mismo no podemos hacer 
ninguna actividad por la covid. 
Tenemos la sede cerrada y tampoco 
tenemos ningún ingreso. 

Antes organizabais varias 
actividades. 
Sí, claro: fiestas como la Castañada, la 
Sardinada, actividades para los críos 
y también viajes o excursiones, lo que 
nos daba el dinero, que ahora mismo 
es cero. También somos gente muy 
mayor. 

¿No hay gente joven en la 
asociación?
En la zona hay gente joven y son los 
que tienen que levantar la asociación, 
pero no se quieren implicar, y de los 
mayores cada vez quedamos menos. 

Sea como sea, ahora, con la sede 
cerrada, ¿cómo es la relación con el 
vecindario?
Lo tenemos todo parado. Nos 
ponemos en contacto el tesorero 
y yo por teléfono y poco más. Pero 
en otras circunstancias, cuando un 
vecino ha tenido algún problema ha 
venido a la entidad a comunicarlo, 
como cuando se arreglaron los vados 
porque los carritos no podían pasar. 

¿Qué tipo de quejas tienen? 
Tenemos quejas de ratas en la zona 
con más vegetación de la plaza 
Catalunya. Luego hay algunas sobre 
ruido de madrugada, porque hay 
camiones que no usan la zona de 
carga y descarga y se paran en 
cualquier lado que ven más cómodo 
para ellos. 

Aun así, ¿cómo valoran esta zona 
del municipio? 
La plaza Catalunya ha mejorado 
mucho. A mí personalmente me 
gustaba antes porque era más como 
un pueblo, pero ahora tiene más vida. 

JOSÉ PADILLA 
Vicepresidente de la AV Pl. 
Catalunya y Mestre Estalella

La asociación reclama 
más seguridad vial



LA VOSTRA REVISTA, 
INFANTS!  

El divendres 29 de gener es va celebrar 
la renovació del Consell dels Infants: 
la meitat de membres van marxar i 
van ser substituïts per nous i noves 
conselleres.

Al YouTube de l’Ajuntament està 
penjat l’acte, per si el voleu mirar. 
Normalment es fa al saló de plens 
de la Casa de la Vila, però a causa de 
la covid, es va fer telemàticament i 
el va presidir l’alcalde del Prat, Lluís 

ALGUNS CONSELLERS I CONSELLERES  
Tot seguit us en presentem alguns consellers i conselleres. Potser ja us sonen o, fins i tot, 
van a la vostra classe!, perquè cada escola i institut de la ciutat hi té un representant. Ara 
que els coneixeu, podeu fer-los les vostres propostes 
perquè les portin al Consell. En properes revistes us 
anirem presentant la resta de consellers i conselleres.

Consellers/es del 1r any de mandat 
Xavi López Lusquiños. Escola Sant Jaume
Gorka López Morales. Escola Honorable Josep Tarradellas
Cristian Marina Zambudio. Col·legi Nostra Senyora del Mar
Leyre Rosado Hernández. Escola del Parc
Eric Sánchez Fuentes. Escola Charles Darwin
Irene Solana Antonio. Escola La Seda
 
Conselleres del 2n any de mandat  
Júlia Cruz Eslava. Institut Salvador Dalí
Aitana Puntas Sánchez. Institut Ribera Baixa

Gorka López Leyre Rosado

Júlia Cruz
Cristian Marina

Irene Solana

Xavi López

Eric Sánchez

Aitana Puntas Estigues pendent de les nostres xarxes!!!

facebook.com/ElPratEducacio
twitter.com/elprateducacio
instagram/ElPrateducacio

Mijoler, acompanyat per la regidora 
d’Educació, Pilar Eslava. 

A la foto es veu l’Hugo Navas, un dels 
consellers, seguint la sessió amb la 
seva tauleta electrònica.

Durant aquest curs, el Consell 
continuarà treballant la diversitat 
sexual i de gènere, i promovent els 
drets de les persones i col·lectius 
LGTBI. 

El Consell està format per una 
trentena de noies i nois d’11 a 13 anys 
(de 6è de primària i 1er d’ESO).

EL CONSELL DELS INFANTS ES RENOVA



      Surt al carrer i 

identifica arbres i plantes!



Si ets adolescent o 

jove i vius al Prat 

t’interessarà saber 

que s’ha publicat 

la primera edició 

del “fanzine” d’El 

Lloro. Es tracta d’una 

publicació on pots 

expressar-te i dir-hi la 

teva!

La primera edició 

va sortir al gener i 

va comptar amb la 

participació de 10 pratencs i pratenques d’entre 

12 i 23 anys. Podeu trobar-lo a diferents 

equipaments municipals, a El Lloro o consultar-lo 

a joves.prat.cat.

VOLS PARTICIPAR A LA PROPERA EDICIÓ?
Si vols formar part de la propera edició, pots fer-

ho de diferents maneres: amb un dibuix, còmic, 

poesia, il·lustració digital, collage, tècnica mixta, 

anime… 

Envia les teves propostes per correu a 

lloro@joves.prat.cat, per DM a l’Instagram de 

@jovesprat o per WhatsApp al 616 798 147

Si necessites més informació, apropa’t a El Lloro! 

EI, JOVE, ARRIBA EL 
FANZINE D’EL LLORO!

Les cançons de falda, de bressol, fer ballmanetes... ajuden els 

nadons a connectar amb el ritme, la rima i la sonoritat. Per 

això és tan important que els cantem. Qualsevol moment és 

bo: al llit, menjant, al cotxe... A la Biblioteca Antonio Martín, 

al Cèntric, trobareu un munt de llibres amb cançons per 

compartir-hi moments d’afecte.

La col·lecció que us presentem aquí fa servir jocs visuals 

perquè el nadó pugui «llegir» el poema o cançó. Així li 

eduquem l’ull a moure’s d’esquerra a dreta i interpretar els 

símbols trobats en un llibre. Això els serà útil més tard per 

aprendre a llegir. A més a més permet un joc interactiu: 

quan ja l’hi hem llegit mooooltes vegades (a aquesta edat cal 

repetir), el podran llegir ells sols, assenyalant vosaltres els 

dibuixos amb el dit.

És important que canteu els versos. Fora vergonyes! Us 

podeu inventar la melodia que vulgueu.

POESIA PER A NADONS!  
Si teniu germanets o germanetes molt petites, 
us proposem que els ajudeu a entrar al món dels 
llibres a través de la poesia i les cançons




