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B

arcelona té, aquest 2021, la capitalitat
mundial de l’alimentació sostenible,
i al Prat no hem volgut deixar passar
aquesta ocasió per destacar i reivindicar dues idees: primer, que la Barcelona real és la metropolitana; segon,
que un element clau per garantir una alimentació
sostenible és protegir i promocionar els productes
de proximitat, i que el Parc Agrari és en aquest sentit
una infraestructura estratègica que es troba al bell
mig d’aquesta metròpoli.
Durant anys, l’Ajuntament del Prat ha sumat esforços i forces amb altres administracions per aconseguir que aquest espai deixi de ser vist com “el
pati del darrere” de la gran ciutat i sigui visibilitzat i
protegit com el que sempre ha estat: el nostre gran
rebost. Això passa per reconèixer la tasca de la pagesia que hi conrea; passa per promoure la restauració local, que treballa els productes de km 0 per
elaborar una rica oferta gastronòmica, i passa per
vertebrar al seu voltant una comunitat que s’identifica, per exemple, amb productes tan emblemàtics
com l’aviram Pota Blava o la nostra Carxofa Prat. Ha-

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.

bitualment ho fem a l’hivern amb la Fira Avícola o
en aquestes dates amb les Festes de la Carxofa. Enguany, la pandèmia ens impedeix celebrar-les, però
no hem volgut deixar d’aprofitar la capitalitat de
l’alimentació sostenible per forjar una aliança àmplia com mai per promoure i visibilitzar a tota l’àrea
metropolitana la carxofa i el Parc Agrari.
Aquesta primavera, doncs, també #MengemCarxofa, malgrat tot, o precisament perquè acabem
d’assolir el primer aniversari de l’esclat d’aquesta
maleïda pandèmia, davant la qual és més important
que mai que, com diem des de fa un any, #AlPratEnsCuidem, físicament i mentalment.
Ens cuida la nostra pagesia, brindant-nos productes de proximitat i saludables, i ens cuida la cultura,
que aquesta primavera torna a omplir molts espais
de la ciutat i que ens arriba també a través dels llibres i discs que ens han brindat en els darrers mesos
desenes de creadors i creadores locals. Serà complicat viure un Sant Jordi amb normalitat, però no
volem deixar passar la primavera sense recollir tota
aquesta creació en les planes que segueixen. Gaudiu de tot aquest talent que omple la ciutat!

#MengemCarxofa, #CarxofaPrat

B

arcelona ostenta en este 2021 la capitalidad mundial de la alimentación sostenible, y en El Prat no hemos querido
dejar pasar esta ocasión para destacar
y reivindicar dos ideas: primero, que la
Barcelona real es la metropolitana; segundo, que un elemento clave para garantizar una
alimentación sostenible es proteger y promocionar
los productos de proximidad, y que el Parc Agrari es
en este sentido una infraestructura estratégica que
se encuentra en el centro de esta metrópolis.
Durante años, el Ayuntamiento de El Prat ha sumado esfuerzos con otras administraciones para
conseguir que este espacio deje de ser visto como
“el patio trasero” de la gran ciudad y sea visibilizado
y protegido como lo que siempre ha sido: nuestra
gran despensa. Esto pasa por reconocer la labor del
campesinado que lo cultiva; pasa por promover la
restauración local, que trabaja los productos de km
0 para elaborar una rica oferta gastronómica, y pasa
por vertebrar a su alrededor una comunidad que se
identifica, por ejemplo, con productos tan emblemáticos como las aves Pota Blava o nuestra Carxofa
Prat. Habitualmente lo hacemos en invierno con la

Feria Avícola o en estas fechas con las Festes de la
Carxofa. Este año, la pandemia nos impide celebrarlas, pero no hemos querido dejar de aprovechar la
capitalidad de la alimentación sostenible para forjar
una alianza amplia como nunca para promover y visibilizar en toda el área metropolitana la alcachofa y
el Parc Agrari.
Esta primavera, pues, también #MengemCarxofa,
a pesar de todo, o precisamente porque acabamos
de alcanzar el primer aniversario del estallido de
esta maldita pandemia, ante la cual es más importante que nunca que, como decimos desde hace un
año, #AlPratEnsCuidem, física y mentalmente.
Nos cuida nuestro campesinado, brindándonos
productos de proximidad y saludables, y nos cuida
la cultura, que esta primavera vuelve a llenar muchos espacios de la ciudad y que nos llega también a
través de los libros y discos que nos han brindado en
los últimos meses decenas de creadores y creadoras
locales. Será complicado vivir un Sant Jordi con normalidad, pero no queremos dejar pasar la primavera
sin recoger toda esta creación en las páginas que
siguen. ¡Disfrutad de todo este talento que llena la
ciudad!
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El Prat exporta la passió per la
carxofa a tota l’àrea metropolitana

S

ota el lema “El Prat i Sant
Boi, capitals mundials
de la carxofa”, els dos
municipis veïns s’han aliat per primera
vegada per promoure conjuntament la
producció i el consum de la carxofa, emblemàtica hortalissa del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
La campanya, que es desenvoluparà
fins a principis del mes de maig, es va
presentar el 10 de març a la masia pratenca de can Comas (foto superior), seu del
Parc Agrari, amb la presència de l’alcalde
del Prat, Lluís Mijoler; l’alcaldessa de Sant
Boi, Lluïsa Moret, i la presidenta de l’Àrea
Metropolitana i alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau. La capital catalana té enguany
la capitalitat mundial de l’alimentació
sostenible. Representants de les cooperatives agrícoles del Prat i Sant Boi, de la
restauració i del teixit comercial i comunitari de tots dos municipis també hi van
ser presents.

Agricultura de proximitat
i pandèmia
El Prat i Sant Boi també han decidit sumar esforços per posar en valor la carxofa
i, en general, l’agricultura de proximitat,
després que el context de pandèmia sanitària hagi evidenciat la necessitat de promoure models de ciutat més sostenibles
i garantir l’abastiment de productes de
proximitat.
Per aquest mateix motiu, tots dos municipis també reivindiquen la promoció i
protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat, com a gran infraestructura verda i
principal espai de producció agrícola de
l’àrea metropolitana. En aquest sentit, reclamen enfortir el lideratge metropolità
sobre aquest espai.
A la part del Parc Agrari que correspon
al Prat i a Sant Boi es dediquen al voltant
de 250 hectàrees al conreu de la carxofa. Segons les dades de rendiment mitjà
d’aquest conreu (10 tones/ha), això equi-

val a una producció anual d’unes 2.500
tones.

Voluntat política
Durant la presentació de la campanya,
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va assegurar que “vivim moments de posar en valor
una infraestructura com aquesta, el Parc
Agrari, amb una gran importància en la
producció agrícola per a tota l’àrea metropolitana, com s’ha posat encara més de
manifest durant la pandèmia”.
L’alcaldessa de Sant Boi va explicar que
l’acord entre tots dos municipis “és una
aposta clara per l’alimentació saludable
i el desenvolupament sostenible”, mentre que Ada Colau va manifestar que “cal
que, des de les administracions, defensem aquesta enorme riquesa, i ara, des de
la capitalitat alimentària 2021, tenim una
gran oportunitat per fer-ho”.

Vídeo a elprat.tv
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DAVID ALARCÓN

President de l’Associació Cultural
i Gastronòmica Les Escarxofes
del Prat

“L’important és
que la nostra
pagesia pugui
guanyar-se la
vida”
“Ens sembla fantàstic que
s’ajuntin el Prat i Sant Boi per
promocionar la carxofa. De
fet, també hi podrien estar
perfectament Gavà i Viladecans;
com més gent, millor. Tot allò
que sigui promoure el Parc
Agrari del Baix Llobregat és un
fet important. D’altra banda, que
Barcelona sigui la capital mundial
de l’alimentació sostenible ens
sembla molt bé, però aquí el que
és realment important és que
els nostres pagesos i les nostres
pageses es puguin guanyar la
vida fent el que fan i que la
gent jove pugui continuar amb
l’agricultura, que cada vegada
està més difícil i cada vegada n’hi
ha menys que s’hi pot dedicar”.

L’Institut Les Salines de la nostra ciutat
ofereix diversos graus formatius de la
família professional agrària (producció
agroecològica, paisatgisme i medi rural, i
jardineria i floristeria). A la foto, dos alumnes
de l’institut fan pràctiques en uns camps de
conreu propers a la masia de Can Comas.

Comprar carxofes pot tenir premi!
En comprar carxofes o altres productes del Parc Agrari es podrà aconseguir
una bossa de tela de la campanya. Cada setmana, els pagesos i les pageses
distribuiran bosses de tela als mercats de pagès i als mercats municipals
del Prat, Sant Boi i Barcelona (sí, també als de Barcelona!), així com a les
botigues de proximitat.
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Barcelona i
la seva àrea
metropolitana,
Capital Mundial
de l’Alimentació
Sostenible 2021
ÒSCAR TERUELO

President de l’Associació
Gastronomia i Turisme (AGT)

AGUSTÍ GARCÍA

President de la Cooperativa
Agrícola del Prat

“És una sort
tenir un
producte amb
tanta qualitat i
reconeixement”

“Demanem a les
administracions
que el seu
compromís
sigui real”

“Des de l´AGT portem molts anys
donant valor a la Carxofa Prat,
un dels productes estrella del
Parc Agrari, i no té cap sentit
que els dos municipis que més
la conreen no treballin junts
per donar-li el reconeixement
que mereix. Fa més de 100 anys
que la carxofa blanca de Tudela
es va plantar al Prat; anys més
tard els pagesos de Sant Boi van
substituir els arbres fruiters per
aquesta flor d’hivern, i a hores
d’ara hem de reconèixer que
Sant Boi obté més producció
que el Prat. També hem d´evitar
que el Parc Agrari sigui un
monocultiu.
Sempre hem pensat que
és una sort tenir un producte
agroalimentari amb tanta
qualitat i una marca amb
tant reconeixement; per això
no entenem aquesta rivalitat.
#MengemCarxofaPrat”

“La Carxofa Prat és una marca,
aconseguida pels nostres
avantpassats, un símbol de la ciutat.
És molt important reivindicar la
nostra marca, però també penso
que, després de tot el que hem
viscut, quan tothom hem patit
tant i l’economia està molt feble,
hem d’unir esforços i treballar
colze a colze entre cooperatives,
administracions, restauració,
entitats, etc. per restablir la salut
i la riquesa del país.
Demanem a les diferents
administracions que el seu
compromís sigui, igual que el
nostre, real i no únicament per
sortir als mitjans. Davant dels
nous projectes i infraestructures
que tinguin a veure amb el
món agrícola, esperem que els
agricultors tinguem un lloc a les
taules de discussió, i no que hi
entrem quan els projectes estiguin
parlats i decidits”.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) encoratja els governs locals
perquè comencin a treballar en
polítiques o activitats que posin
en valor l’alimentació saludable i
sostenible, com és el cas del Prat i
Sant Boi.
Tots dos municipis veïns
desenvolupen la campanya
#MengemCarxofa en el marc de la
Capitalitat Mundial de l’Alimentació
Sostenible de Barcelona 2021
(alimentaciosostenible.barcelona).
Aquest esdeveniment té per objectiu
promoure models d’alimentació
sostenible, justa i sana a partir d’un
cicle d’activitats que s’estenen també
a diversos municipis metropolitans.
Està previst que es desenvolupin
més de 90 projectes i polítiques de
foment de l’alimentació sostenible
fins al mes de desembre.
Barcelona acollirà el VII Fòrum Global
del Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà, el primer tractat
internacional de ciutats en matèria
d’alimentació, que remarca el
paper estratègic dels municipis en
el desenvolupament de sistemes
alimentaris sostenibles. L’objectiu
d’aquesta i la resta d’activitats
del cicle és contribuir a dissenyar
i desplegar polítiques i projectes
alimentaris per situar la metròpoli
de Barcelona com a referència en
aquest àmbit. Es vol construir una
estratègia de polítiques alimentàries
amb l’horitzó del 2030.
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ANTONIA
CORDERO

AV Cases de la
Seda i AV Jardins
de la Pau
“¡La experiencia de la grabación de la
receta de alcachofas fue muy guay! Me
gusta mucho cocinar porque me encanta
comer y dar a los míos cosas sanas y de
buena calidad, y con la materia prima que
tenemos en nuestro pueblo me resulta
muy fácil. Animo a la gente a cocinar y a
participar en las actividades, que con los
tiempos que corren nos va muy bien”.

ISABEL
PÉREZ
Isabel Pérez Domínguez, durant
la gravació d’un dels vídeos on
cuina plats amb Carxofa Prat.

Activitats i receptes al
voltant de la carxofa
Tant el Prat com Sant Boi han organitzat
diverses activitats online i presencials per
a la promoció i difusió conjunta del producte estrella del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Carxofa Prat.
Una de les propostes és cuinar la carxofa
amb una recepta original, divertida o especialment apetitosa, fer una foto al resultat
i compartir-la a Instagram amb l’etiqueta
#MengemCarxofa. En entrar a elprat.cat/
mengemcarxofa o santboi.cat/mengemcarxofa es trobaran receptes i consells per preparar-les. Un jurat format per
agricultors i restauradors de proximitat del
Prat i de Sant Boi triarà les imatges de plats
més apetitoses, que seran premiades amb
paneres de productes del Parc Agrari.

Usuària del
Centre Cívic
Jardins de la Pau
“Disfruto muchísimo cocinando y soy
afortunada porque ha sido mi profesión
durante gran parte de mi vida. Para mí
cocinar es como meditar. Animo a la gente
a probarlo, porque a veces, cuando estás
un poco alterada o no sabes qué hacer, te
pones a cocinar y te concentras, y es la mejor
manera de relajarse. Y a parte, ¡haces disfrutar
a las personas que prueban tus recetas!”

Vídeos de receptes amb Carxofa Prat
Veïns i veïnes i membres de col·lectius i entitats de la ciutat ens proposen en format
vídeo diferents receptes amb la Carxofa Prat com a protagonista. Les comunitats
dels centres cívics Palmira Domènech, Sant Jordi – Ribera Baixa i Jardins de la
Pau que treballen projectes al voltant de la gastronomia se sumen a la campanya
#MengemCarxofa. La pràctica gastronòmica és un element de trobada i activitat
col·lectiva que enforteix la comunitat i estableix un vincle de relació entre veïns i
veïnes i els equipaments culturals, com les trobades del grup de La Cocina de mi
Vecina, del CC Sant Jordi – Ribera Baixa, o el Canal Receptes del Palmira. La cuina
també és sinònim de celebració, com bé saben entitats com Les Escarxofes del Prat,
el Gorilla’s Food Club, l’AV de Jardins de la Pau o l’AV Cases de la Seda. Les persones
participants als vídeos són Antonia Torres, Maria Lluïsa Pujol, Tita Martín, Ferran Cussó,
David Martínez, Jorge Peruggia, Josefa Pérez, Isabel Pérez i Antonia Cordero.

El Març
Gastronòmic, fins
a l’11 d’abril
Entre l’11 de març i l’11 d’abril se
celebra el Març Gastronòmic, que
anualment organitzen l’associació
AGT i l’Ajuntament del Prat per
promoure el consum de carxofa i
pollastre Pota Blava en diferents
restaurants del municipi i de
localitats de l’entorn. El Prat és
la capital del Març Gastronòmic,
amb 11 restaurants participants.
Hi trobareu informació detallada
a marcgastronomic.cat.

ROSA
FARRÉS

Restaurant La
Lluna en un Cove

“Tenim ganes de tornar
a la normalitat”
“Nosaltres tenim ganes de tornar a la
normalitat, però sabem que la nostra clientela
també en té. Esperem que sigui aviat. Per
a les Jornades Gastronòmiques proposem,
com sempre, un menú degustació, amb
diferents platets, per provar una mica de tot.
Fins i tot hem repetit alguns plats d’altres
anys que han agradat molt, com l’humus
de carxofa amb pols de pernil, que és tot un
èxit. I oferim també un clàssic tradicional,
el Pota Blava rostit amb prunes i pomes”.

VIRGI
CONTERO

Restaruant Rústic

“Tenemos que
volver a disfrutar
los restaurantes
como antes”
“Con la paulatina flexibilización de las
restricciones, la soga nos deja respirar
un poco más..., pero todo esto se está
llevando muchas empresas y negocios
familiares por delante. Esperemos que
todo vaya mejorando y pronto regresen
las cenas. Hay que seguir adelante, y el
Març Gastronòmic forma parte de ello, de
volver a disfrutar los restaurantes como
antes. Como menú, nosotros proponemos
alcachofas con langostinos salteados, con
verduritas, a fuego lento... De segundo,
Pota Blava guisado, muy lentito, y con
calçots y romesco, aprovechando la
temporada. Os animo a venir a probarlo”.

Marcel Tort

Pagès, enginyer agrícola i professor de formació
agrària a l’Institut Les Salines

“Quan comprem,
tenim cert poder per
decidir i és important
ajudar a generar
economia local”

La carxofa del Prat, que
reivindiquem amb el Març
Gastronòmic i la campanya
#MengemCarxofa, és un
emblema del Parc Agrari
del Baix Llobregat que
treballen els pagesos i les
pageses. Marcel Tort, de Ca
n’Aleix de la Madrona, és
enginyer tècnic agrícola,
està al capdavant d’una
explotació familiar i
imparteix docència als cicles
formatius de Paisatgisme i
Medi Rural i de Producció
Agrària Ecològica de
l’Institut Les Salines.

Quines característiques ha de tenir
l’alimentació per poder-la definir
com a “sostenible”?

En primer lloc, cal usar el mínim de recursos
externs possibles. Allò ideal seria que poguéssim aprofitar tota la matèria orgànica que generem de la recollida selectiva, compostada,
en comptes d’usar tants adobs químics. En
segon lloc, cal aprofitar les llavors locals en
lloc de les híbrides, que són molt productives però deixen de banda algunes propietats
de les varietats tradicionals. I en tercer lloc,
la proximitat: estem transportant productes
com si no passés res, però això genera moltes emissions. Ara que tothom parla del canvi
climàtic, cal fixar-se no només en el preu d’un
producte, sinó on i com s’ha produït.
En aquest sentit, el Parc Agrari, al
cor de l’àrea metropolitana, juga un
paper clau...

Tant el Prat com Sant Boi, com tota la zona
del Baix Llobregat així com el Maresme, han
estat històricament el rebost de Barcelona. El
Parc Agrari té encara avui una funció molt important de subministrament d’aliment fresc.
Un dels productes emblema del Parc
Agrari és la carxofa, però no és l`únic...

Què va! Tenim molts conreus d’hivern i d’estiu. La carxofa, econòmicament, té molta
importància, però històricament el meló del
Prat també tenia molta qualitat perquè la terra que tenim aquí fa que surti molt bo.
Quins són els reptes de futur del Parc
Agrari?

Primer, garantir la viabilitat de les explotacions. I segon, garantir el relleu generacional.
Si no, en pocs anys quedarà l’espai verd però
no hi haurà prou pagesos que se’n cuidin.
Hem d’engrescar gent jove a qui agradi estar
al camp i hi vulgui treballar.
També fas de professor a l’Institut
Les Salines. Quin interès perceps del
jovent pel sector primari? Hi ha feina?

Ara gairebé ningú ve del sector de la pagesia. Són jovent que s’apropa al camp per veure si és o no el seu camí. Acabar els estudis i
materialitzar una explotació per poder viure
del camp no és senzill.
Hi ha iniciatives per donar-los suport?

Des del Parc Agrari, diversos Ajuntaments i

Unió de Pagesos s’impulsa una iniciativa que
s’anomena Espai Test: persones que han cursat estudis o han tingut contacte laboral amb
l’agricultura disposen d’un espai de conreu
durant dos anys sense pagar lloguer. Hi ha
la figura del padrí, que és un pagès que els
acompanya amb consells, eines, ajudant-los
al camp de forma recíproca.
Quina és la vostra relació amb
la restauració de proximitat,
que aquests dies celebra el Març
Gastronòmic?

Jo ara no treballo amb cap restaurant, però hi
ha companys que hi treballen i la comunicació és fluïda i bona. La restauració, en general,
creu en el producte de proximitat, i no només
en la carxofa. El Parc Agrari va crear la marca
del Producte Fresc del Parc Agrari, que ajuda
a distingir els establiments. Està molt bé.
Parlem de l’empresa que tu dirigeixes,
Ca n’Aleix de la Madrona, amb cinc
generacions d’història: quins projectes
innovadors hi esteu impulsant?

La clientela aprecia que la majoria dels productes que hi ha a la botiga els hagi produït
jo; m’ho demanen. Per això cada vegada n’he
anat plantant més varietat. Produeixo bròquil morat, que és típic del Baix Llobregat,
mongetes del ganxet del Prat... Cada vegada
més, tenim un perfil de gent jove que té ganes d’alimentar-se bé, de manera saludable,
que està interessada en com es produeixen
els productes, i que vol tastar coses noves.

Marcel Tort és membre de la Cooperativa
Agrícola del Prat i el 8 d’abril oferirà una
xerrada organitzada per aquesta entitat
sobre com el canvi climàtic afecta el
cultiu de la carxofa. La farà en el marc de
la capitalitat mundial
de l’alimentació
sostenible Barcelona
2021 i la podreu
seguir per Zoom a
través de l’enllaç
d’aquest codi QR.

“Ara que tothom parla
del canvi climàtic, cal
fixar-se no només en
el preu d’un producte,
sinó on i com s’ha
produït i fomentar
la proximitat”
pare explicava que pel setembre, per la Festa
Major, plovia, mentre que ara plou més tard i
de manera torrencial; no va gens bé. Passa el
mateix amb les temperatures: ara, al novembre anem amb màniga curta. Hi ha productes típicament d’hivern, com la carxofa, que
necessiten fred i es veuen afectats.
Què podem fer davant d’això?

Properament faràs una xerrada sobre
com el canvi climàtic afecta el cultiu
de la carxofa.

Hem d’anar adaptant els conreus; però també hem d’adaptar els hàbits de consum, i
consumir amb consciència global. Pensem
que, quan comprem, tenim cert poder per
decidir. És important ser conscients que podem ajudar a generar economia local.

El canvi climàtic afecta tots els conreus; canvia, en primer lloc, el règim de pluges: el meu

Bertran Cazorla

Carmelo Declara Merino

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Marzo feminista

106.380 euros al año

De la protesta a
la proposta

La mayor transformación social y
política que viviremos en el futuro vendrá,
sin ninguna duda, de la mano del feminismo,
pues representa unos valores que son
los pilares esenciales del sostenimiento
de la sociedad y la vida. Valores como la
comprensión, la empatía, la colaboración,
se hacen indispensables para construir un
futuro donde quepamos todas, donde lo
verdaderamente importante sea la vida, sin
tener en cuenta el color de la piel o a quién
besas. Es el momento de buscar qué es lo
que nos une, en vez de buscar las diferencias
que nos separan; es ahora cuando es más
importante el progreso conjunto que las
conquistas individuales.

Ciutadans de El Prat hemos sido el
único partido que nos hemos opuesto a
la modificación de la plantilla del personal
eventual para la creación de un puesto de
gerente con una retribución íntegra de
106.380,40 € anuales.

Queda mucho por hacer, pero el
camino recorrido en los últimos años nos
demuestra que se han conseguido avances
importantes de concienciación en la manera
de organizarnos la vida. En ese aspecto,
tenemos que seguir impulsando políticas
de conciliación para que no sean solo ellas
las que carguen con los cuidados a costa
de dejar de lado proyectos personales o
profesionales. Hemos dicho “basta” a ese
trabajo invisible y no reconocido que han
venido desarrollando las mujeres por el solo
hecho de ser lo. Y no solo los cuidados han
condicionado la vida de las mujeres: también
han sido los límites en el ascenso profesional,
la brecha salarial o las múltiples formas de
violencia machista.
Es por eso que el feminismo es
una manera de entender el mundo y
de relacionarse, en que el diálogo y el
respeto sean lo que nos permita construir
una sociedad justa e igualitaria, sin
discriminaciones, en la que podamos tener
las mismas oportunidades y en igualdad
de condiciones. Lo contrario comportaría
una sociedad llena de egoísmos, con tantas
desigualdades que nos sería imposible
reconocernos como humanidad.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

En mitad de la peor crisis de las
últimas décadas, creemos que es indecente
que el Gobierno de El Prat gaste más de
106.000 euros anuales en un nuevo cargo
de confianza. Creemos que en una situación
como la actual, en que muchas familias
lo están pasando realmente mal, esta
contratación es tan legal como inmoral.
Desde Ciutadans no entraremos a
valorar la capacidad o los méritos de la
persona elegida, pero, debido a que la figura
de un gerente es un puesto de enorme
responsabilidad y que tiene un elevado
coste para los contribuyentes, creemos que,
si tan y urgente era esta contratación, la
designación se debería haber realizado por
un concurso abierto para valorar la elección
del mejor candidato posible y no por
afinidad ideológica como aval principal.
No es la primera vez que aterrizan para
trabajar en el Ayuntamiento de El Prat como
cargos de confianza personas relacionadas
con la antigua ICV, formación que se declaró
en quiebra dejando un pufo de más de 9
millones de euros antes de refundarse con
otras siglas y sin asumir por parte de nadie
responsabilidades políticas.
Desde el Grupo de Ciutadans no
queremos que nuestro ayuntamiento sea un
cementerio de elefantes para poder colocar a
personas afines ideológicamente al Gobierno
local y con altos sueldos que pagamos
entre todos. Nuestra voluntad siempre ha
sido disponer de los mejores profesionales
sin que la ideología sea el condicionante
principal a la hora de su elección.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

Portem mesos defensant l’aturada
del projecte urbanístic, liderat pel nostre
ajuntament, de l’ARE SUD 2 fins que es
responguin els requeriments fets per la Unió
Europea en referència a la preservació del
delta del Llobregat. De fet, des d’Esquerra
Republicana sempre ens hem oposat a
aquest projecte urbanístic, que ataca els
nostres espais naturals. Tanmateix, assenyalar
allò que no ens agrada no és l’única feina
que hem de fer, sinó que cal plantejar
alternatives.Per tant, avui proposarem
cap a on podem redirigir els esforços de
l’Ajuntament per continuar augmentant
el parc disponible d’habitatge i fer-ho de
manera pública i amb preus assequibles
i que no siguin perjudicials per al nostre
entorn. Us proposem les següents idees:
1. Assignar una partida fixa anual
d’un 5 % del total dels pressupostos
municipals a habitatge.
2. Replantejar el planejament urbanístic
municipal, afavorint noves promocions
d’habitatge amb una quantitat més alta
de lloguers assequibles dins el nucli urbà,
i no a les zones naturals i agrícoles.
3. Negociar amb propietaris de sòl de
la ciutat per tal que cedeixin els seus
terrenys a l’Ajuntament a fi de construir-hi
habitatge públic a canvi de compensacions
en forma d’habitatge (via permutes).
4. Continuar cedint sòl municipal a
entitats socials per tal que hi desenvolupin
habitatge assequible, com el compromís
adquirit amb la Cooperativa Obrera de
Viviendas o, també, amb projectes de
promoció d’habitatge dotacional.
5. Hi ha una altra manera de fer política:
la republicana. Per això, diem “no” al
projecte urbanístic de l’ARE SUD 2, però
en cap cas obviarem una prioritat que
l’equip d’Esquerra Republicana del Prat
té des de fa anys com és la de facilitar i
augmentar el parc disponible d’habitatge
assequible al nostre municipi.
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

¿Más de lo mismo o
gobierno de progreso?

Pel dret a l’habitatge,
valentia

Más de lo mismo o un gobierno
progresista: a este dilema nos enfrentamos
los ciudadanos de Catalunya. No se puede
decir que la experiencia de los últimos
años haya sido la más provechosa para
los catalanes. Lo saben en ERC i en Junts,
pero da la sensación de que quieren repetir
la fórmula cambiándose los papeles.

Que les polítiques públiques d’habitatge
són imprescindibles i inajornables és un
consens de totes les administracions i
col·lectius socials. També ho hauria de ser
que cal facilitar els projectes i les inversions
necessàries per impulsar-los. Al Prat, poder
accedir a un habitatge digne és la principal
preocupació de la ciutadania entre els 25 i
els 54 anys: així ho recull el darrer pla local
d’habitatge, que ara estem actualitzant.
Un dels principals objectius del Govern
és defensar el dret a l’habitatge, amb
les competències que la llei atorga als
ajuntaments; ben poques, per cert. Per això
estem promovent projectes de cohabitatge
amb la Cooperativa Obrera de Viviendas,
de lloguer amb la Generalitat, i d’habitatge
social amb Prat Espais. Però no és suficient. Els
municipis no tenim sòl ni diners per construir
prou habitatges. Per això acompanyem
aquestes promocions d’altres mesures i cal
aprofitar les eines complementàries que
han conquerit les entitats del sector, com el
Sindicat de Llogateres, i especialment la llei
de Regulació dels Lloguers, aprovada pel
Parlament i que limita els preus dels lloguers
en aquelles ciutats on les rendes s’hagin
incrementat de manera desmesurada en
els darrers anys. Aquesta llei contribuirà a
situar l’habitatge com un dret ciutadà i no
com un producte per especular. Ja compta
amb l’oposició de Ciutadans i del PP, que
l’ha recorregut al Constitucional.Per això cal
blindar-la, elevant-la a rang de llei estatal.
Malgrat que el ministre Ábalos s’hi oposi, forma
part del programa del govern de coalició, i En
Comú Podem pressionarà perquè es compleixi.
Així ho va reclamar el Ple de l’Ajuntament, amb
el suport de tots els grups menys Ciutadans.

Las elecciones del pasado 14 de febrero
supusieron un punto de inflexión en la política
catalana. El Partit dels Socialistes volvía a
ser la primera fuerza política al obtener más
del 23 % de los votos. Pero lo primero que
ha hecho la recién elegida presidenta del
Parlament ha sido citar a los independentistas
de la Mesa para trazar estrategia. Vivimos
una crisis con muchas caras: sanitaria,
económica, ambiental... Muchos negocios
tienen que cerrar, las familias lo pasan mal,
y la salud mental se resiente. Mientras tanto,
algunos partidos intentan perpetuar la
década perdida del procés. No es momento
de volver a repetir errores, sino de centrar
los esfuerzos en ayudar a salir de esta
crisis a quien más la está padeciendo.
Los gobiernos progresistas como
el que tenemos en nuestra ciudad y
del que formamos parte los socialistas
son una clara demostración de que
se puede gobernar para todos.
Gobernar excluyendo a la mitad del país es
un error monumental. Hay alternativa, pero
falta voluntad. Si el socio imprescindible
es la CUP y la presidenta del Parlament es
Laura Borràs, podemos estar seguros de que
estamos ante un panorama bastante negro.
Ya hemos visto el precio que pagamos cuando
se prioriza la independencia a la solución de
los problemas de las personas. Los socialistas
seguiremos preparados por si ERC decide
ser valiente y mirar a la izquierda. Que nadie
dude de que el Grupo Socialista, como grupo
mayoritario y como vencedor en las urnas,
trabajará por ser útil y reconducir el país.
@PerezJP_

L’habitatge és un eix central de la nostra
política municipal. I ho fem amb valentia, no
deixant passar cap oportunitat per fer créixer
el nombre d’habitatges públics, ni per reforçar
un mercat de l’habitatge més democràtic, que
doni més autonomia a les llogateres.
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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L’Ajuntament
reclama més
protecció per als
espais naturals
S’insta el Port i
l’Aeroport que renunciïn
definitivament a ampliar-se

El Ple Municipal de l’Ajuntament ha aprovat, amb la unanimitat de tots els grups
polítics, una declaració institucional que
insta Aena i el Port de Barcelona a renunciar definitivament a les seves ampliacions. Així mateix, emplaça la Generalitat
a aprovar una proposta de Pla Especial de
Protecció dels Espais Naturals del Delta
del Llobregat i a ampliar les zones protegides per a les aus, així com a dotar de re-

Espais naturals del Prat i, al fons,
grues del port de Barcelona.

cursos suficients el consorci que gestiona
aquesta zona.
La declaració també demana a l’Agència
Catalana de l’Aigua un pla d’intervenció
immediat per establir els valors ambientals de les masses d’aigua, definint una millora dels estanys de Cal Tet, la Ricarda i el
Remolar. Finalment, urgeix la Generalitat i
l’Estat a elaborar una estratègia per al delta com a infraestructura verda, amb un fi-

nançament suficient i un model de governança adequat, incloent-hi el Parc Agrari.
Advertència europea
Al febrer passat, la Comissió Europea va
advertir l’Estat espanyol que havia de reforçar la protecció dels Espais Naturals del
Delta del Llobregat, un advertiment celebrat pel consistori pratenc.
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, van tenir una reunió en la qual el segon es va comprometre
a ampliar els espais naturals del delta.

Vídeo a elprat.tv

Bateria de
mesures en
defensa del
dret a un
habitatge
digne
En el ple municipal celebrat al març es va
aprovar una sèrie de mesures en defensa
del dret a l’habitatge. Així, l’Ajuntament va
iniciar els tràmits perquè la ciutat sigui declarada àrea amb mercat d’habitatge tens,
per poder-hi regular el preu dels lloguers,
i també va reclamar a l’Estat que inclogui
el control d’aquests preus a la llei estatal
d’habitatge. També es va aprovar destinar
200.000 euros a ajudar les persones amb
dificultats econòmiques a pagar el lloguer
i 60.000 més a incentivar l’entrada de nous
habitatges a la Borsa de Lloguer Social del

Prat, adreçats a propietaris perquè puguin adequar o mantenir en bon estat els
pisos arrendats. Finalment es va acordar
destinar 1,2 milions d’euros a adquirir habitatges privats per destinar-los a lloguer
social públic.

Més informació a l’apartat “Sala
de Premsa” del web elprat.cat i a
l’empresa municipal Prat Espais
(tel. 93 370 50 54).
Vídeo a elprat.tv
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Arriba el
moment de
votar als
pressupostos
participatius

E

ls Pressupostos Participatius 2020-2023 arriben a
la tercera fase, la de votació ciutadana, després d’haver superat
les dues primeres: recollida de propostes
i tallers deliberatius.
Les més de 300 propostes recollides
s’han agrupat i seleccionat fins a quedar
31 finalistes (vegeu les pàgines següents).
L’Ajuntament destinarà 2,5 milions d’euros a executar les obres dels pressupostos
participatius. Les 31 propostes finalistes
sumen 2,9 milions; per tant, caldrà que la
ciutadania triï quines propostes seran finalment executades —entre juny del 2021
i desembre del 2023— i quines quedaran
descartades.
Votacions: què cal saber
Les votacions es faran entre el 12 d’abril i el
2 de maig a través de la plataforma digital
Decidim El Prat. Per votar cal constar
com a persona empadronada al Prat i haver complert els 16 anys.
Les 31 propostes posades a votació es
divideixen en dos blocs: 2 propostes amb
un pressupost superior a 200.000 € cadascuna i 29 propostes valorades en menys
de 200.000 €. Podrem votar 5 propostes
(una de les grans i quatre d’entre les 29
més petites).
Atenció presencial
Les persones que no puguin fer les votacions per via telemàtica podran acudir a
les Cases d’en Puig, on rebran acompanyament per poder-ho fer.

VIDA
PRATENCA
LA QUINZENA
METROPOLITANA DE
DANSA TORNA AL PRAT
El Prat va acollir, el 5 de març, en el
marc de la Quinzena Metropolitana de
Dansa, l’espectacle de dansa aèria Eufòria,
de la cia. Sacude. Unes 180 persones
congregades als jardins de la Pau van
gaudir d’una actuació espectacular que
va obrir la Quinzena.

APARCAMENT GRATUÏT PER
A LA GENT DEL PRAT ALS
ESPAIS NATURALS DEL RIU
Des del dissabte 13 de març, l’aparcament
dels Espais Naturals del Riu funciona com
a zona verda d’estacionament durant els
caps de setmana i festius, de 9 a 21 h.
Només hi poden aparcar de forma
gratuïta els vehicles que portin el mateix
distintiu que es fa servir per a la zona
verda de la platja, és a dir, els residents
al Prat. L’objectiu d’aquesta mesura és
evitar aglomeracions als espais naturals i
incentivar l’ús del transport públic entre
les persones que venen de fora del Prat.

EL PR3 JA TORNA A LA PLATJA
Des del 27 de març passat, la línia d’autobús PR3 torna a
connectar la ciutat amb la platja, tots els dissabtes i festius fins
al 27 de setembre i tots els dies de la setmana de l’1 de juny al
10 de setembre. Els dies en què la línia PR3 va a la platja, la línia
PR2 no funciona, ja que el PR3 n’assumeix l’horari i recorregut.
La primera sortida de l’estació de rodalies és a les 8 h i la darrera,
a les 20.30 h, i de la platja, a les 8.45 h i a les 21.15 h.

ELS AUTOBUSOS NOCTURNS FAN
PARADES INTERMÈDIES A DEMANDA
Des del 8 de març, Dia de les Dones, els autobusos
nocturns del NitBus (línies N16, N17 i N18) fan parades
intermèdies a demanda, en zones properes a l’aeroport i
a l’av. Onze de Setembre del Prat. Aquest servei s’adreça
especialment a dones i menors, que podran demanar
baixar fora de les parades delimitades en els recorreguts
del NitBus per tal d’haver de caminar menys fins a casa.
Només cal demanar-ho al conductor/a de l’autobús.

LA CASA GOMIS, DECLARADA BÉ
CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL
El Govern de la Generalitat ha declarat la Casa
Gomis del Prat, coneguda com La Ricarda,
Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquesta
edificació és obra de l’arquitecte Antoni Bonet
Castellana i es un dels principals exponents
de l’arquitectura racionalista a Catalunya i una
obra cabdal de l’arquitectura moderna. La Casa
Gomis es pot visitar (elprat.cat/turisme).

JORNADES D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I
PROFESSIONAL
Al voltant de 270 alumnes del Prat
han assistit a les Jornades d’Orientació
Acadèmica i Professional (JOAP), que
per primera vegada van ser virtuals. Les
JOAP s’adreçaven a tot l’alumnat de 2n
de batxillerat i a altres grups d’estudis
postobligatoris de la ciutat. Per si no hi
vàreu poder assistir, a www.joapprat.com
trobareu recursos i informacions
relacionades amb diferents serveis
per a joves del Prat, així com les
videoconferències de les sessions
informatives que es van realitzar.

VIDEOCLIP DE MANEL GRAVAT AL PRAT
El videoclip de la nova cançó del grup Manel L’amant malalta es va
rodar en bona part al Prat: pàrquing de l’estació i zones industrials
Enkalene i Fondo d’en Peixo. Otto, el gran danès que apareix al
videoclip, també és pratenc. No és la primera vegada que els Manel
escullen el Prat com a escenari dels seus videoclips: l’any 2013 ja
hi van enregistrar Quin dia feia, amics. L’Ajuntament del Prat, a
través del programa municipal El Prat Film Office, promociona des
del 2012 el municipi com a escenari de produccions audiovisuals,
assessorant i gestionant les peticions de rodatge que es reben.

ALMENDROS DE GARROVILLAS EN EL
PARC NOU
El Parc Nou de nuestra ciudad cuenta desde principios de
marzo con nueve almendros, regalados por el municipio
extremeño de Garrovillas de Alconétar, hermanado con
El Prat y con el que nos unen muchos vínculos familiares.
En la foto, el vicepresidente del Centro Extremeño Ruta
de la Plata, Manuel Mora, y el alcalde de El Prat, Lluís
Mijoler, participan en la plantación. Como agradecimiento,
el Ayuntamiento de El Prat envió a Garrovillas 100 kg de
alcachofas para repartir entre la población.

El consumo de
energía de los
equipamientos
municipales, a un clic

Nous canals
municipals per
informar sobre
transició ecològica,
mobilitat i
espai públic

El Ayuntamiento de El Prat fue
pionero en la instalación de sensores
de consumo de energía en todos sus
equipamientos, a fin de conocerlo
en tiempo real y poder, así, aplicar
acciones de ahorro y eficiencia. Esto
ha permitido que desde el 2011,
de forma ininterrumpida, se haya
reducido el consumo energético.

L’Ajuntament del Prat ha obert a Facebook
(El-Prat-Ciutat-i-Territori), Instagram (@elpratciutatiterritori) i Twitter (@ElPratCiT)
nous canals per informar de les accions
i programes dels departaments d’Acció
Ambiental i Energia, i Urbanisme, amb
novetats sobre habitatge i manteniment
i serveis urbans, sota el distintiu “Ciutat
i Territori”. També han obert canals a les
mateixes xarxes La Casa de l’Energia i el
programa d’Educació Ambiental.

Ahora, con solo un clic en la
página web municipal elprat.cat/
enregiaequipaments, podremos
acceder a estos datos y conocer
cuáles son los consumos, el ahorro
y el coste de la energía de los
principales edificios municipales,
como los complejos deportivos o los
centros cívicos o culturales.

La Taula LGBTI del Prat s’obre
a la participació ciutadana
Al maig es posarà en marxa la Taula LGBTI del Prat, un espai participatiu per impulsar accions, idees i col·laboracions en
la implementació de polítiques LGBTI al
municipi.
Aquest serà un pas més per dur a efecte l’aprovació del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere. La taula
estarà integrada per personal tècnic de
l’Ajuntament i per tota aquella ciutadania,
entitats i col·lectius que en vulguin formar

part. L’Ajuntament impulsa aquest espai
en el qual encabir tots els agents que vulguin prendre part en la lluita i la defensa
dels drets de la comunitat LGBTI.
Voleu formar-ne part?
Si voleu participar a la Taula LGTBI contacteu amb el Programa Municipal de Feminisme i LGTBI a les Cases d’en Puig, a través
del correu LGBTI@elprat.cat o trucant
per telèfon al 93 379 00 50, ext. 5600.
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Las vacunaciones avanzan
siguiendo criterios médicos y según
la disponibilidad de dosis
En El Prat ya se ha superado el número de 5.000 personas vacunadas
con la primera dosis y 2.600 con la segunda

E

l proceso de vacunación
contra la covid sigue
avanzando, si bien más
lentamente de lo que sería deseable. En
nuestra ciudad, a mediados de marzo ya
se superó la cifra de 5.000 personas vacunadas con la primera dosis y 2.600 con la
segunda. Los colectivos prioritarios (sanitarios, docentes, personal esencial…) y las
personas mayores de 80 años van siendo
vacunados siguiendo criterios médicos y
en función de la disponibilidad de vacunas, de manera que todavía hay pratenses
que pertenecen a este grupo de edad y
aún no han sido llamadas/os para ponerse
la vacuna. En cuanto sea posible, los equipos de atención primaria los/las llamarán
para darles cita para vacunarse. Se puede
seguir la evolución de la enfermedad y de
las vacunaciones en El Prat a través del
web dadescovid.cat.

Centralizada en Jardins de la Pau
El Ayuntamiento de El Prat ha cedido al
Departamento de Salud de la Generalitat
el Centro Cívico Jardins de la Pau como
punto de vacunación en nuestra ciudad.
A fin de garantizar la seguridad sanitaria,

las pruebas y las vacunaciones se hacen
en horarios diferenciados y con distintoscircuitos de entrada y salida.

Más información en
elprat.cat/enscuidem

Módulo de apoyo a la actividad
covid en el CAP Ramona Via
El Departamento de Salud de la Generalitat ha instalado
un módulo de apoyo a la actividad covid junto al CAP
Ramona Via de nuestra ciudad. Este módulo acoge la
actividad relacionada con el coronavirus (pruebas PCR,
tests rápidos, identificación de contactos, exploraciones…)
para garantizar dos circuitos diferentes (covid y no covid)
en aquellos CAP que no tienen espacio suficiente para ello.
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L’

any 2020, abans de
l’arribada de la covid, l’Ajuntament del
Prat va elaborar una enquesta de condicions de vida per tal de conèixer i fer seguiment sobre el nivell i la composició de
la pobresa i l’exclusió social al municipi.
Arran de la pandèmia, l’Ajuntament ha fet
una segona onada de l’enquesta, per tal
de veure com ha impactat la malaltia sobre les condicions de vida de la població
pratenca. Aquestes en són les principals
conclusions:

Així ha impactat la
covid en les condicions
de vida de la població
pratenca

Mercat laboral
• Entre la primera i la segona onada de
l’enquesta ha baixat el percentatge de
persones amb feina (del 54,3 al 47,3 %) i
gairebé s’ha duplicat la proporció de llars
on cap membre en edat laboral ha treballat durant l’any (del 14,6 al 27,4 %).
• Entre la població en edat laboral, durant
el 2020, el 17,7 % ha vist empitjorades les
seves condicions i el 6,5 % ha perdut la
feina.
• El 25 % fa part de la jornada teletreballant, dels quals la meitat ho fa durant tota
la jornada.
Renda, pobresa i exclusió social
• Entre el 2020 i el 2021, els ingressos mitjans de les llars han passat d’una mitjana
de 2.222 €/mes a 2.070.
• El 40,5 % de la població del Prat arriba a
final de mes amb dificultats i el 15,3 % ha
patit dificultats per fer les despeses habituals en oci o lleure.

Aplaudiments als balcons
dedicats al personal sanitari,
a l’inici de la pandèmia.

Habitatge
• Les percepcions sobre l’estat de l’habitatge es mantenen, amb un 16,5 % de
la població que considera que viu en un
habitatge amb deficiències o en mal estat. En canvi, el 36,6 % de la població està
satisfeta amb el seu habitatge, i el 38,4 %,
molt satisfeta.

sol/a, que pensa que podria haver necessitat ajuda.

• L’11,4 % de la població del Prat ha hagut
de fer alguna adaptació a l’habitatge a
causa del temps de confinament.

• En comparació amb la primera onada,
augmenta força la proporció de població
que afirma no haver rebut assistència mèdica quan l’ha necessitat (del 3,8 al 24,1 %),
especialment per haver rebut una atenció
telefònica o no haver estat atès/esa (59,4 %).

Salut, assistència mèdica i suport
social
• Tres quartes parts de la població considera que gaudeix de bona salut, percepció que es manté en la segona onada.

• El percentatge de llars que han rebut
algun tipus d’ajuda econòmica passa del
9,3 al 23,1 %.

• A 8,2 % de les llars del Prat alguna persona ha tingut la covid-19.

• La privació material severa es manté
bastant estable, entorn del 5 % de la població, i s’han reduït les diferències entre
els districtes.

• Durant els 6 últims mesos, el 45,7 % de la
població del Prat ha viscut alguna situació
emocional, ja sigui angoixa o por, per haver perdut alguna persona o per sentir-se

• El 42,9 % de les persones que han viscut
situacions emocionals complicades per
la pèrdua d’alguna persona reconeix no
haver pogut parlar amb ningú sobre les
seves emocions.

Conèixer la realitat
per poder actuar
Amb aquestes dades a la mà, l’Ajuntament pot seguir millorant l’acció social
per ajudar la ciutadania i seguir fent-li
costat. A la pàgina següent es fa un balanç
de les principals actuacions dutes a terme
aquest any. Per conèixer l’estratègia de
reconstrucció social i econòmica del Prat
visiteu elprat.cat/aramesquemai.
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El Ayuntamiento
se vuelca en las
atenciones
sociales durante
la pandemia

D

urante la pandemia,
el Ayuntamiento de El
Prat ha constatado un
aumento de las necesidades de atención
social de la población. En mayo del año
pasado puso en marcha la nueva Oficina
Integral de Atención Social (OIAS), situada en el Centre Cívico Palmira Domènech,
que se añadió a los otros cuatro equipos
de atención social de la ciudad. En todos
estos meses, la OIAS ha realizado más de
10.000 intervenciones de diferentes tipos,
que se han sumado al total de actuaciones de los servicios sociales municipales:
Atención social. Respecto del 2019
se han incrementado un 50 % los nuevos
expedientes. Entre mayo y diciembre del
2020 se hicieron 20.600 atenciones de
este tipo, tanto telemática como presencialmente en los diferentes centros.
Trámites con otras administraciones. Casi un tercio de esas 20.600
intervenciones fueron para ayudar a tramitar ayudas de otras administraciones
(Renta Garantizada de Ciudadanía, Ingreso Mínimo Vital, becas de comedor,
solicitudes de valoración del grado de
dependencia…). Mientras se detuvo la
tramitación de rentas garantizadas por
cierre de oficinas, en El Prat pasamos de
50 tarjetas monedero a más de 650 para
cubrir necesidades básicas.
Orientación en salud mental. Se ha
puesto en marcha el nuevo Espai Situa’t
y se ha aumentado el servicio de apoyo
psicológico. El contexto de incertidumbre

Tabla comparativa de las ayudas del Ayuntamiento
entre 2019 y 2020
2019
Concepto de la ayuda

2020

Importe €

Cantidad

Importe €

Cantidad

22.970

208

399.824

3.176

l Alojamiento de urgencia

155.479

124

462.756

302

l Otras ayudas a la vivienda

40.643

91

51.335

96

l Salud

10.788

182

15.963

196

l Otras

71.912

386

20.128

223

301.792

991

950.006

3.993

l Alimentación

TOTAL

por la covid también está afectando al
bienestar emocional de las personas.
Seguimiento a mayores. Durante la
pandemia se ha contactado regularmente con las personas mayores de la ciudad
para hacer seguimiento de su situación y,
en caso de detectar necesidades, darles
respuesta. Se ha llamado a casi 3.000 hogares donde viven personas mayores que
no estaban en seguimiento de Servicios
Sociales, facilitando y potenciando los
servicios de comidas a domicilio, el Servicio Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.
Solo en noviembre del 2020 se hicieron
un millar de llamadas a personas mayores
solas, la mayoría mujeres, de las cuales 56
se vincularon a alguna persona voluntaria (las llamadas “antenas”), 41 recibieron
acompañamiento sanitario y 39, apoyo
social diverso.
Seguimiento a menores en riesgo
y prevención de la violencia machista. Se ha ampliado el apoyo terapéutico a familias, el seguimiento telefónico y de contención emocional durante
el confinamiento y el apoyo a las escuelas
para detectar carencias materiales o herramientas digitales.
Necesidades alimentarias y básicas. Se han tramitado tarjetas monedero
para la compra de alimentos (incremento
del 1.000 %) y la derivación al Punt Solidari —donde se da ayuda alimentaria— o a

entidades sociales, ayudas que han pasado de 23.000 a 400.000 €. En cuanto a los
alojamientos de urgencia las ayudas han
pasado de 155.500 a 520.000 €.

10.000

INTERVENCIONES
REALIZADAS POR LA OIAS
DURANTE LA PANDEMIA

1.300 %

INCREMENTO DE TRAMITACIÓN
DE TARJETAS MONEDERO PARA
LA COMPRA DE ALIMENTOS

50 %

INCREMENTO DE NUEVOS
EXPEDIENTES DE ATENCIÓN
SOCIAL DEL 2019 AL 2020

De 301.792 a
1.316.300 €

EN AYUDAS PARA
ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO,
ESCOLARIZACIÓN Y
SUMINISTROS BÁSICOS
PARA LOS HOGARES
MÁS GOLPEADOS
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Amb la
primavera, les
Arts en Viu del
Prat tornen
als espais
culturals

L

a diversitat de les programacions del centres culturals del Prat busca oferir activitats per a totes les edats i gustos,
apostant cada dia més per activar espais
de coordinació i diàleg compartit. N’és un
exemple el cicle EntreJAZZats, que veurem el proper mes de maig i en el qual
el jazz serà el protagonista, connectant
les programacions de La Capsa, L’Escola
d’Arts en Viu i el Cèntric Espai Cultural.
L’aposta per la creació local segueix més
viva que mai amb els projectes de l’alumnat i socis/sòcies del Teatre Kaddish, que
aquesta temporada presenten dues propostes dins la seva programació. També
s’ha tornat a obrir la convocatòria del grup
Malnascuts.prt, un laboratori escènic per a
joves, professionals i no professionals, que
té per objectiu principal generar un espai
d’experimentació i descoberta de noves
possibilitats d’expressió de les Arts en Viu.
Les residències al teatre L’Artesà dels treballs de final de grau de creadors i creadores locals són un altre exemple d’impuls a
la creació.

Irene Reig, una de les representants
més destacades de la nova generació
catalana de músics de jazz,
participarà al cicle EntreJAZZats.

Amb escoles i amb
no professionals
La formació i l’educació també impregnaran els mesos de primavera. El projecte educatiu amb les escoles del Prat “Camins Vius”, que convida els participants
a experimentar i reflexionar a partir de
propostes artístiques, comparteix l’aposta formativa amb L’Escola d’Arts en Viu,
el Teatre Kaddish i La Capsa. La pràctica

artística amb grups i comunitats no professionals també es treballa i es promou
a través de projectes com la Festa de la
Dansa 2021 (del Centre Cívic Jardins de
la Pau), els tallers de circ i reptes de Los
Riberita (del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa) o el col·lectiu Apuntador@s, un
grup de gent gran (del Centre Cívic Palmira Domènech) que viu el món escènic
d’una manera diferent.

Exposició al Cèntric
Entre el 15 d’abril i el 31 d’octubre podrem visitar al Cèntric una exposició
sobre la repressió franquista al Prat. La mostra és una iniciativa impulsada per la
regidoria de Memòria Història de l’Ajuntament.
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Primavera de
Llibres i Lletres

Programació
al Cèntric

Propostes per fomentar
i gaudir de la lectura i
l’escriptura de cara a
un Sant Jordi amb un
format per decidir
El Cèntric Espai Cultural i la Biblioteca
Antonio Martín impulsen, un any més, la
Primavera de Llibres i Lletres, un conjunt
de propostes literàries pensades per fomentar i gaudir del plaer de la lectura i
l’escriptura, amb formats diversos i per a
diferents públics, amb especial èmfasi en
la creació local.
Els dies 19, 20 i 21 d’abril, la plaça porxada del Cèntric serà l’epicentre de les lletres
pratenques, amb presentacions de novetats editorials.
Després de moltes setmanes de treball,
serà el moment de descobrir els relats que

La faula de l’esquirol.
Concert familiar.
Divendres 9, 18 h. Auditori.

ha elaborat l’alumnat dels cursos d’escriptura del Cèntric. Al web elprat.cat/primaverallibresilletres es podran llegir
tots els escrits.
Les propostes de cultura digital que
habitualment es treballen des del Cèntric
també estaran estretament lligades a la
Primavera de Llibres i Lletres, amb xerrades divulgatives al voltant de la lectura en
l’àmbit digital.
Trobareu aquestes i moltes altres propostes de lectura al web esmentat abans.

Pratilletres. Presentació de
llibres d’autors/es locals.
Dilluns 19 i dimarts 20,
18.30 h. Pl. porxada.
Presentació del llibre
Galetes de mel i gingebre,
d’Alba Sabaté. Dimecres
21, 18.30 h. Pl. porxada.
Píndoles digitals.
Dimarts 13 i 27, 18.30 h.
Sala d’actes.

Aneu a la vostra
llibreria del Prat a
demanar els llibres
i discs d’aquestes
pàgines que més us
interessin!

Per Sant Jordi,
llibres i discs pratencs

SUTRA

MANIFESTACIÓN

Segon disc d’aquest grup
pratenc de jazz modern.

Tercer trabajo discográfico de
Vicente Macià, “Pigmy”, alma
máter de la ya desaparecida
banda Carrots.

LaJonkKollective

MÚSICA DE
DOCUMENTALS
Xavi Alias

El compositor pratenc
ha posat la música als
documentals Perifèria, d’Èrika
Sánchez i Xavi Esteban,
i Compramos tu barrio,
estrenats a TV3; i al curt
Panteres, present a festivals
d’arreu del món.

Pigmy

TOCAYO

Miguel Talavera

Por primera vez en castellano,
disco con sonidos y ritmos
latinos mezclados con
rock&roll.

Selecció de llibres i discs amb
temàtica pratenca i/o creats per
persones de la nostra ciutat, proposats
per la Biblioteca Antonio Martín de
cara a la diada de Sant Jordi (que
encara no sabem quin format tindrà).
En aquestes pàgines figuren també
les obres de l’any passat, que, a causa
de la pandèmia, no es van publicar
en aquesta revista. En aquesta pàgina
us presentem els discos i en les dues
següents els llibres.

LA CORTE DEL REY
LOCO

KARNATAKA TO
SEGALABA

Després del seu Marc Garcia
canta a Brassens, el cantautor
pratenc ha publicat La corte
del rey loco.

Aquest disc va ser
presentat a La Capsa abans
de la pandèmia.

AMERICANA STORIES

NAINONAI

Marc Garcia

Elena Ley y Miguel
Talavera

La voz pasional, evocadora
y versátil de Elena por un
lado, y la voz grave y llena de
matices de Miguel, así como
el virtuosismo de su guitarra,
por otro.

Iniche

Tronco

Tercer disco de Tronco, el dúo
formado por los hermanos
Fermí y Conxita.

OTRA LUZ
ALFRED GARCIA
(Alfaguara)

Cuaderno de bitácora
de la última gira
del músico, y de
algunas impresiones
que tuvo a partir de
su participación en
Operación Triunfo y
Eurovisión.

SEVILLANOS
ENTRE
TULIPANES
PACO MÁRMOL
(Serial)

Primer relato
novelado del autor,
sobre hechos
acaecidos lejos de su
Sevilla natal.

UN AFER MASSA
FAMILIAR /
UN ASUNTO
DEMASIADO
FAMILIAR
ROSA RIBAS
(Capital Books i
Tusquets)

LA MUCHACHA
INVENTADA
DAVID NOVELLES
(Célebre)

CLAVEGUERAM I
ALTRES TAPES
XAVIER IROZ
(Autoedició)

SUEÑOS DE MAR
MONTSERRAT
BADUELL
(Rúbrica)

Una història de vincles insospitats,
de sòrdides relacions familiars i de
vells secrets que afloren a la llum.

Reproducció, en
forma de gravat,
d’una seixantena de
tapes de serveis dels
carrers del Prat. Una
part de la història pratenca forjada
a 1.450ºC.

L’EMPRESONAMENT
FRANQUISTA AL
BAIX LLOBREGAT
1939-1960
JOAN MONTBLANC
LASAGA
(Edicions del
Llobregat)

ESPIRAL
IRMA ESTOPIÑÀ
TOQUERO
(Urutau)

LA MATANZA
DEL CERDO: 8
RELATOS DE
THRILLER
ALICIA GADI Y
OTROS
(Onyx)

SENTIMENT
BLANC I BLAU
PAU VILAPLANA
(Rúbrica)

QUI VIU A SANT
REMEI DE RODA?
ANNA
CENTELLES
(Club del Llibre)

RES COM EL
POBLE
ROSA FORNER /
SUSANNA CALPE
(Noves Sendes)

L’autor obté una xifra de 5.608
víctimes que el Règim va
empresonar entre els anys 1939 i
1960.

Primer poemario
de la autora, escrito
en portugués y
castellano, donde nos
habla de aquello que
nunca termina y que terminó de
una vez.

Recull de vivències
pròpies com a soci
del RCD Espanyol.

Antología de relatos
de temàtica thriller, encabezado
por el relato ganador de la
pratense Alicia Gadi que da
nombre al libro.

L’autora és logopeda
i amb aquest conte ens ajuda a
treballar el so /r/.

PROFETIZARÁS
MARIANA
COLOMER
(Huerga& Fierro
Editores)

Séptimo libro de
Mariana Colomer,
en el que la poesía,
siempre entendida
como un don de lo Alto, y la
profecía son una misma vocación
de amor.

La historia de
Eguzkiñe nos lleva a
transitar por el amor
juvenil, la nostalgia
y el vértigo a lo
desconocido.

Esta vez, la escritora
nos traslada a un
pueblo de la Costa
Brava, Tossa de Mar,
con el que tiene una
especial relación.

LA GUERRA DEL
QUIM: MEMÒRIES
DE JOAQUIM
MARIMÓN VILA
FERMÍ MARIMÓN
(Rúbrica)

El fill de Joaquim
Marimón explica
els disset mesos de
servei del seu pare durant la Guerra
Civil basant-se en les memòries
escrites que va deixar.

La psicóloga nos
plantea un nuevo
modelo de relación
de pareja que deja atrás los tópicos
y clichés de género, así como la
mitología romántica.

EL DIBUJO DE
ANNA
GISELA DO
NASCIMENTO
LÓPEZ
(Atlantis)

Anna toma la
decisión más
horrososa de todas:
el suicidio. Por culpa de ello, ahora
deberá rehacer su vida en otras
condiciones.

GUÍA PRÁCTICA
DE PRIMEROS
AUXILIOS
FRANCISCO
MARÍN / NURIA
VIVER
(RBA)

Un manual que nos
ayuda a proporcionar una primera
asistencia de manera adecuada
en caso de diferentes accidentes o
malestares.

POEMAS DE
AFICIONADO
ENRIQUE
MORATA LÓPEZ
(Editorial Te
Publicamos)

EL PRAT
VUITCENTISTA
JOSEP FERRET I
PUJOL
(Rúbrica)

DES DE DINS
MAGDA YAGÜE
PARELLADA
(Rúbrica)

LA VUELTA AL AÑO
EN 365 CUENTOS
GABRIEL GARCÍA
DE ORO /
PURIFICACIÓN
HERNÁNDEZ
(Anaya)

Primera publicación
de poemas de este
autor pratense,
en que nos habla de “yo y mis
entrañas, también mis telarañas y
más de una historia de amor”.

El nen protagonista fa diferents
excursions per Betxí (Plana Baixa)
que ens donaran a conèixer la
natura i la fauna de la zona.

Amb aquest poemari,
ens fa partícips de
la sensibilitat i del
poder de reflexió dels
seus escrits.

CLARORS
– POEMARI
PRATENC
VICENÇ TIERRA
(Ediciones Rilke)

INSTANTS –
RETRATS DE LA
QUOTIDIANITAT
VICENÇ TIERRA
(Ediciones Rilke)

Llibre de poesia
editat per Tintablava,
amb temàtica
absolutament
pratenca, compost de tres capítols:
“Natura i territori”, “Persones” i
“Bocins d’història”.

AMOR
SOSTENIBLE
MARISOL ROJAS
FERNÁNDEZ
(Versos y
Reversos)

Selecció d’articles
de temàtica diversa,
alguns inèdits,
publicats en els
darrers sis anys en el periòdic Delta.

Aquest llibre ens
detalla, gairebé pam
a pam, l’esdevenir-se
de cent anys del dia
a dia de la nostra ciutat durant el
segle XIX.

La ilustradora
Purificación Hernández y el escritor
Gabriel García de Oro vuelven a
trabajar juntos con un cuento y un
dibujo para cada dia.

ENSAYO SOBRE LA
ESTUPIDEZ
CARLOS
SABARICH
(Bublol Publishing)

Doce relatos para
que el lector
saque sus propias
conclusiones sobre la
inconveniencia o no de aquello que
se suele denominar “estupidez”.

BAMIYÁN
BARTOMEU
COLOM MESTRE
(Europa)

Un curioso estudiante
español de medicina
de 23 años visita
Afganistán interesado
en la filosofía y la
poesía sufíes.

SHERLOCK
HOLMES DE
HAYAO MIYAZAKI
SERGIO
COLOMINO
(Plan B)

Homenaje a
este proyecto
del fundador de
Ghibli desde el punto de vista del
aficionado holmesiano, del fan
del anime japonés o del espectador
de la época.

BIJUTERIA
JUANA DOLORES
ROMERO
CASANOVA
(Galerada)

“A Bijuteria
supero el pànic
de morir perquè
l’enamorament és
més poderós que el destí de classe,
de gènere, de sexe, de morir-se.”,
diu l’autora.

EL DESIG D’EN
XÍVIRA
ÁNGELES
CARRICONDO
JIMÉNEZ
(Rúbrica)

Llibre il•lustrat
per l’autora, ple
d’aventures i sons
que ajuden a practicar les esses
sorda i sonora, encarat a primers
lectors.

UN BREVE VIAJE
A TRAVÉS DE MI
VIDA (1928-2019)
JUAN
BERENGUEL
ORTA

Portada no
disponible

Un sinfín de vivencias
personales, llenas
de anécdotas y
detalles sorprendentes, que Juan
ha ido desgranando gracias a su
prodigiosa memoria.

LOS CAMBIOS
DE ESCENA A
TRAVÉS DEL
TIEMPO
LEO SARRIA
(Rúbrica)

Amb 11 anys va
escriure el seu primer
relat, en què ens
presenta un món caòtic ple de
canvis, salts i, en ocasions, escenes
sense sentit.

UNA EDUCACIÓ
REBEL: EL
PODER DE
TRANSFORMAR
LA SOCIETAT
UNA EDUCACIÓN
REBELDE: EL
PODER DE
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
CRISTIAN OLIVER
(Rosa dels Vents / Grijalbo)

GALETES DE MEL
I GINGEBRE
ALBA SABATÉ
(Columna)

EL PROFESOR DE
KOWLOON
ABEL LÓPEZ
PUERTA
(Rúbrica)

L’Arnau i la Renata
estan a punt de
deixar l’institut on
estudien. Ell es
vesteix de dona
d’amagat; ella es canvia sovint el
color dels cabells i de les ungles.

En educació, anar a contracorrent
no és una simple actitud; ser rebels
és una convicció per caminar cap a
la societat que volem.

MARLON, EL
FANTASMA
ACTOR
SERGIO
COLOMINO Y
ALEJANDRO
COLOMINO
(Cazador)

L’ALZHEIMER, UN
LLARG CAMÍ DE
ROSES I ESPINES
MARIA ROSA
GINER I
QUIÑONERO
(Rúbrica)

EL OPINADOR
MANUEL
DOBAÑO
(Rúbrica)

EL QUADERN
ON PER FI EM
PUC EXPRESSAR
SENSE FILTRES
EL CUADERNO
DONDE POR
FIN ME PUEDO
EXPRESAR SIN
FILTROS
CRISTIAN OLIVÉ Y OTROS
(Larousse)

QUI VIU A SANT
SADURNÍ DE
SOLSONA
ANNA
CENTELLES
(Rúbrica)

RECORDS DE
QUAN FÓREM
MAINADA (EN
UN PRAT DE
LLOBREGAT
EIXINT-SE DE LA
POSTGUERRA)
PERE
RODRÍGUEZ I DARNÉS
(Rúbrica)

PASTAS NEGRAS
A PELA: CRECER
EN EL PRAT DE
LOS AÑOS 50 I 60
JOSÉ MARIA
ORRADRE PÉREZ
(Rúbrica)

EL ÁNGEL
TATUADO: AMOR,
MUERTE, CIENCIA
E INTRIGAS.
POLÍTICAS EN LA
NUEVA SOCIEDAD
HUMANA TRAS
LA III GUERRA
MUNDIAL
JUAN RIERA GRACIA
(Autoedición)

SOFÍA, LA
PRINCESA DE
MI CUENTO:
PORQUE ERES
TÚ / VIENTO
QUE BARRE
PROMESAS
MERCEDES
MURTO DÍAZ
(Autoedición)

COCINAR CON
ALMA: CÓMO
DISFRUTAR
MÁS DE LOS
FOGONES... Y DE
LA VIDA
LOLA MAYENCO
(Urano)

TEXTOS
GUARDONATS
Portada no
DEL PREMI
disponible
LITERARI PER
A JOVES DE
MICRORELATS,
POEMES I RELATS
SOCIALS I/O
SOLIDARIS
Tintablava, Associació
d’Escriptors del Prat
(Rilke)

Primer libro que Sergio Colomino
ha hecho con su sobrino Alejandro.

La fundadora
de l’Associació de Familiars
d’Alzheimer del Baix Llobregat
recull molts anys d’experiències i
consells per a cuidadores i familiars.

Ressenya no
disponible.

Recull de vivències d’infantesa
del Prat de la postguerra,
aproximadament entre els anys
1940 i 1952.

Activitats creatives amb què els
adolescents de 1r a 3r d’ESO poden
descobrir les seves emocions i com
expressar-les.

Elementos reales y ficción se
combinan en esta novela que invita
a la reflexión sobre nuestras vidas,
ideas, prejuicios, miedos y deseos.

Dobaño descubre
su faceta como
periodista de
opinión en un
libro que supone
un complemento necesario de
su anterior obra, K-11: estación
clandestina.

Primera novela de la autora, que
nos entrega en dos volúmenes una
historia de amistad, superación y
amor sincero, con matices cómicos.

Intuiciones, reflexiones, recuerdos
y confesiones íntimas son los
ingredientes principales de una
obra que te anima a expressar tu
magia personal.

Febrero, 1972. Wang
Chen, un profesor de
matemáticas de la
escuela pública para
niños, ha llegado a Kowloon junto a
su familia desde la vieja China.

Descripción de la
vida cotidiana de El Prat donde
creció el autor, rememorando
vivencias entrañables, a veces
insólitas.

Relats curts, poemes i relats
socials i/o solidaris d’alumnes de
secundària del Prat.
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49 pratenses
trabajan
actualmente
en planes
de empleo
Las pratenses Marta López Ruiz
(izquierda) y Nieves Martín Rosales
trabajan como informadoras en
los espacios naturales de El Prat,
gracias a uno de los planes de
empleo. Ambas explican que
“nos sentimos muy contentas y
privilegiadas por poder trabajar
en un entorno natural como
el delta del Llobregat”.

L

os programas de Formación y Trabajo, también
conocidos como “planes
de empleo”, están destinados a promover
la contratación laboral de personas en
paro para que realicen, con carácter temporal, trabajos de apoyo al Ayuntamiento
y de interés para la comunidad.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, a
través de proyectos como el plan extraordinario de Treball i Formació Covid-19,
el de Treball i Formació Línia Dona y el
de Treball als Barris, ha hecho posible la
contratación de 21 personas; la Diputación, mediante el Plan de Reactivación del
Empleo, ha contratado a 13 personas, y
el Programa metropolitano de dinamización del mercado de trabajo ha facilitado
la contratación de 15 personas.
Actualmente, pues, 49 personas están
trabajando en nuestro municipio con contratos de duración de entre 6 y 12 meses.

Empleos de
urgencia social
Desde el 2015, el Ayuntamiento
aprueba anualmente el Pla

Empleos que realizan:
Apoyo administrativo: atención al pú-

blico sobre los servicios municipales y gestiones administrativas que se requieran.
Técnico/a auxiliar: perfiles titulados

universitarios de diferentes sectores apoyan al personal técnico del Ayuntamiento.

d’Ocupació Municipal d’Urgència
Social, dirigido a personas en
paro con graves dificultades de
reinserción y a las que faltan
periodos breves de cotización para
acceder a prestaciones económicas
indefinidas y a la jubilación. Hasta
el 2020 se han beneficiado de este
plan 156 pratenses. Este año son 16
las personas adscritas al plan, que
trabajan de refuerzo en las escuelas
(control de entradas y salidas,
acondicionamiento de espacios,
etc.). Este programa es uno de los
que se inscriben en la estrategia de
reconstrucción
elprat.cat/aramesquemai.

Mantenimiento: peones y especialistas

en oficios hacen mantenimiento y reparaciones en instalaciones, en la vía pública y
en las áreas verdes del municipio.
Informadores/as medioambientales: en los espacios naturales del delta y

en la playa, realizan el trabajo de información y cuidado de las zonas protegidas.
Apoyo comunitario: ofrecen informa-

ción y ayuda en la gestión de recursos públicos a la población vulnerable.

Perfil mayoritario:
mujeres en la cincuentena
El perfil mayoritario de las personas contratadas son mujeres (56 % de las contrataciones) de 49 años, no perceptoras de
prestaciones económicas, trabajadoras en
los sectores de la atención al público y las
personas.

Más información en elprat.cat/
empresa-comerc-i-ocupacio
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Nuevos talleres
para la búsqueda
de empleo
El Servicio Local de Orientación (SLO)
del Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento de El Prat, con el apoyo de
la Diputación de Barcelona, inicia una nueva programación de talleres de acompañamiento a la búsqueda de empleo, en los
que se trabajan las competencias profesionales, herramientas y recursos para mejorar la empleabilidad de las personas y favorecer el acceso al mercado de trabajo. Estos
talleres son matinales y gratuitos,y el único
requisito para acceder es estar dado de alta
en el SLO. La inscripción es obligatoria y se
pueden hacer a través de online.elprat.
cat, por correo electrónico (slo@elprat.
cat), por teléfono (934 786 878) o bien presencialmente en el Centro de Promoción
Económica (c/ Moreres, 48), con cita previa.

Formacions
per a persones
emprenedores
i empreses
El programa municipal El Prat Emprèn ofereix una nova tongada de sessions per a
persones emprenedores, oferint-les formació per a la seva capacitació, assessorament
per a l’elaboració del seu pla d’empresa,
subvencions a l’inici de la nova activitat
econòmica i subvencions per a la contractació. Aquesta formació, cofinançada per
la Diputació de Barcelona, s’iniciarà el proper 7 d’abril amb la sessió “Com fer un pla
d’empresa”. A través del quadre adjunt podeu consultar la programació dels propers
mesos. Una vegada els projectes es converteixen en empreses, l’Ajuntament dona suport a l’inici de la nova activitat i al foment
de l’ocupació mitjançant les subvencions
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
que es convocaran properament.

Més informació a
elpratempren@elprat.cat
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l Dones que ho podem tot: canvis

5, 9 y 11 de marzo

l LinkedIn: Crea la teva xarxa

15 de abril y 9 de noviembre

l Entrevista curricular versus

21 y 22 de abril

l Com superar una dinàmica

17 de mayo

l Practica la venda de tu mateix

14 de junio

l Procés de recerca: El

13, 14 y 15 de septiembre

l Com trobar feina al Nadal

19 de octubre

l Creació d’un videocurrículum

25, 27 y 29 de octubre

i cerca de feina després dels 45

professional de contactes

entrevista per competències

de grup amb èxit

a través de l’Elevator Pitch

moment del càsting

Sessió

Data

l El Pla d’Empresa

7 d’abril

l Com posar el preu als meus productes o serveis

21 d’abril

l Com fer més visible la meva
empresa-comerç i que em trobin

5 de maig

l Vull ser autònom/a: què puc fer amb el certificat
digital?

17 i 19 de maig

l Com conèixer tots els números del Pla d’Empresa

2 de juny

l Necessites contractar personal? Contractes
de treball amb bonificació i vigents

9 de juny

l Presenta els teus impostos per Internet
i estalvia temps i diners

18 i 30 de juny

l YouTube i videomàrqueting per a negocis

10, 16, 17 i 23 de juny

l Fes networking i coopera per detectar
noves oportunitats de negoci

7 de juliol

l Selecció de personal a través de valors

9 de setembre

l Instragram i Twitter per a negocis

7, 8, 9, 14 i 15
de setembre

l Eines per a una selecció de personal
eficient i amb resultats satisfactoris

18 de novembre

FLAIXOS
D’ESPORTS
TORNA EL CICLISME DE
COMPETICIÓ AL PRAT AMB
LA COPA PRIMAVERA
Després d’un any d’aturada, el ciclisme
de competició va tornar al Prat el 14
de març amb la 2a Copa Primavera,
organitzada per l’Agrupació Ciclista El
Prat conjuntament amb la Federació
Catalana de Ciclisme i l’Ajuntament
del Prat. Aquesta competició va
representar l’inici de la temporada i
va batre el rècord de participació.

LLIGA DE TENNIS PLATJA
La Lliga de Clubs de Tennis Platja ha acabat la fase regular
i afronta ara les eliminatòries. En aquesta competició
han participat diversos equips femenins i masculins del
Beach Tennis Prat. Els conjunts femenins pratencs han
acabat tercers dels seus grups, mentre que l’equip A
masculí ha estat subcampió i el B ha acabat tercer.

BONS RESULTATS DE L’ATLETISME
PRATENC
Al campionat màster individual en pista coberta,
celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona, els i les
atletes del Pratenc Associació d’Atletisme (foto) van
aconseguir 14 medalles, 9 d’or. Al campionat d’Espanya
màster de llançaments, celebrat a Barbastre (Aragó),
els atletes del Pratenc AA també van assolir bons
resultats: Manuel Suárez, campió en javelina, i Jean
Paul Saussaus, sotscampió en martell. En sub-14 i
sub-16, el Pratenc AA va aconseguir tres medalles en el
campionat de Catalunya en pista coberta: plata per a
Laia de Pablo en perxa i bronzes per a Laia Miralles als
2.000 m marxa i Sergi López en llançament de pes.

TROFEU POTABLAVA DE RÍTMICA EN FORMAT
VIRTUAL
El Club Esportiu Rítmica Pratenc ha posat en marxa una nova
edició del Trofeu Potablava en modalitat individual. Enguany, la
competició es fa en format virtual, ja que des d’octubre totes les
competicions esportives catalanes amateurs estan suspeses a causa
de les restriccions per la covid. Cada gimnasta participant ha anat
enregistrant en vídeo el seu exercici, que posteriorment, se sotmetrà
a puntuació als seus respectius clubs.

EL CLUB BÀSQUET PRAT FITXA
ANDRÉS FELIZ
El Club Bàsquet Prat compta amb un reforç
de luxe: el base dominicà Andrés Feliz (a la
foto, agenollat, primer per la dreta), procedent
de les lligues universitàries dels Estats Units.
Des de la seva arribada, Feliz s’ha convertit
en un home clau per a l’equip de Dani Miret,
com demostren els seus números, 32 i 25
punts, i el jugador més valorat dels partits
contra el Barça B i el Pardinyes de Lleida.

EL JÚNIOR A DEL CB PRAT ARRENCA
LA TEMPORADA
El júnior A del Club Bàsquet Prat va arrencar la
temporada al mes de març en la categoria de Campionat
d’Espanya Júnior. Es tracta de l’antiga Preferent,
que dona accés a disputar el Campionat d’Espanya
Júnior. L’equip, després de disputar la primera fase
del campionat, JUGARÀ ara la Copa de Preferent B
amb l’objectiu de jugar la Final a 4 de la categoria.

EL PRAT TORNA A ACOLLIR
PROVES DE NATACIÓ,
UN ANY DESPRÉS
A finals de febrer es va tornar a celebrar
una prova de natació al Fondo d’en
Peixo. A causa de a les restriccions per la
covid, les entitats van buscar alternatives
i van sorgir les jornades tècniques,
organitzades per cada club de manera
individual. Excepte els màster, tots els
nedadors del CN Prat van participar
en la primera oportunitat per poder
plasmar l’evolució dels darrers mesos
i cercar una marca que els classifiqui
per als campionats catalans i estatals.

EL PÚBLIC TORNA, AMB RESTRICCIONS,
ALS CAMPS I PAVELLONS ESPORTIUS
MUNICIPALS
Amb les novetats en les mesures restrictives presentades
per la Generalitat i el Procicat, els aficionats i les aficionades
van poder tornar, el cap de setmana del 20 i 21 de març,
als camps de futbol i pavellons esportius municipals per
presenciar les competicions. Es van haver de complir diverses
mesures d’aforament, protecció i distància entre persones.
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Us presentem més
consellers i conselleres

A la passada revista ja us vàrem presentar vuit membres
del Consell dels Infants. Aquí us en presentem 8 més. Si en
coneixeu algun o alguna, els podeu fer arribar les vostres
propostes perquè les portin al Consell.

3

Consellers/es de 1r any de mandat

1
2
3

1

4

Clàudia Giménez Yxart. Col·legi Mare de Déu del Carme
Leyre Jiménez Chamorro. Escola Jacint Verdaguer
Marina Valldaura Masferrer. Lycée Français International de Gavà

2

5

Consellers/es de 2n any de mandat		

4
5
6
7
8

Claudia Báñez Varela. Instititut del Prat de Llobregat
Meritxell Costafreda Echeverría. Institut Baldiri Guilera
Mariona López Martín. Institut Salvador Dalí
Hugo Navas Muñoz. Escola Nostra Senyora del Mar
Marina Olego Costa. Institut Ribera Baixa

7
6

8

Cada mes us
recomanarem
un llibre

Caixes niu als patis de les
escoles i a parcs de la ciutat
Diferents grups escolars de la ciutat han començat a treballar en la
construcció de caixes niu i menjadores per a ocells. Són petits habitacles que
es pengen als patis de les escoles i a diversos parcs (Fondo d’en Peixo, parc
de la Solidaritat, parc del Riu i parc Nou) per poder observar la nidificació
d‘ocells. També s’hi instal·len menjadores per atreure ocells a la ciutat.
Des que es fa aquesta activitat, fa ja quatre cursos, s’han identificat més de
13 espècies diferents en més de 30 caixes, gairebé la meitat de totes les que
s’instal•len arreu de la ciutat. Les escoles que ho fan aquest curs són: Can
Rigol, Nostra Senyora del Mar, Josep Tarradellas, Charles Darwin, Institut
Escola del Prat i Baldiri Guilera, amb la col·laboració de l’entitat Tesiprat.

Acompanyeu el Nicolau
en la seva estada en una
illa deserta del Carib
(interessant). Heu de saber
que fa el que vol i quan
vol (molt interessant...). No
hi ha pares, ni mestres,
ni ningú que li digui el que ha de fer
(realment, això sí que és interessant!).
Veniu a la biblioteca Antonio Martín i
demaneu el llibre L’illa de Paidonèsia, de
l’escriptor Oriol Canosa. Us encantarà!

Opineu sobre el Pla
d’Infància!
El 10 de març, el Consell dels Infants del Prat
va participar en una sessió per opinar i debatre
sobre els Drets dels Infants i el nou Pla Local de
la Infància i l’Adolescència (PLIA). Ajudeu-nos a
seguir analitzant com està el Prat en relació amb
els drets dels infants responent a l’enquesta que
trobareu al codi QR de la pàgina següent!

