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25 milions d’euros en
6 anys per a habitatge
digne i assequible
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a primera norma que hauria de complir
tota persona que fa política és ser honesta. I l’honestedat passa per admetre
que no tot està a les nostres mans. Els
municipis sols no podrem resoldre la crisi d’habitatge, cal la implicació valenta
de totes les administracions. Però una cosa sí que us
puc assegurar: al Prat, desplegarem totes les eines al
nostre abast per combatre aquesta crisi i per avançar
cap a la garantia d’un dret recollit a la Constitució:
el dret a un habitatge digne, un dret com una casa,
encara massa inabastable per a tants veïns i veïnes.
Per això hem impulsat el Pla Local d’Habitatge.
Només en vull destacar dues idees: la primera, que
fem un pas més enllà d’impulsar, només, habitatge
protegit, sovint a un preu igualment car; ampliem
sobretot el parc públic de lloguer assequible, que
confiem poder doblar en els propers anys. La segona: és important desenvolupar nou habitatge, però
també mobilitzar i rehabilitar aquell que ja existeix
i fer-lo accessible. Tot plegat, amb mesures imaginatives com l’impuls d’un bloc de cohabitatge amb
la Cooperativa Obrera de Viviendas, un bloc d’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.

bitatge per a gent en dificultats promogut per Prat
Espais i un altre promogut per l’Incasòl en un solar
municipal cedit, o com la declaració de tot el Prat
com a “àrea amb mercat d’habitatge tens” per poder
regular-hi els lloguers abusius.
No podem deixar de construir el Prat del futur.
Però tampoc podem oblidar la crisi sanitària que patim, que és també social i econòmica. I per això, al
darrer plenari municipal vam mobilitzar 12 milions
d’euros. Ara més que mai, cal seguir impulsant inversions, per construir la ciutat amable que volem i per
reactivar l’economia. I cal seguir reforçant els serveis
d’Acció Social per no deixar ningú enrere.
Us parlava del Prat d’avui i del Prat del futur, que
volem fratern, igualitari i lliure. Així somiaven també
la nostra ciutat, Catalunya i Espanya els i les pratenques que ara fa 90 anys van celebrar la conquesta
de la República. Hem aprofitat aquest aniversari per
recordar-los i honorar el seu compromís, que per a
moltes d’aquestes persones va implicar una dura repressió. Perquè arrelar en aquest passat és la millor
forma de projectar un futur de llibertat, igualtat, fraternitat i sororitat.

Un dret com una casa

L

a primera norma que debería cumplir
toda persona que hace política es ser
honesta. Y la honestidad pasa por admitir que no todo está en nuestras manos.
Los municipios solos no podremos resolver la crisis de vivienda, es necesaria la
implicación valiente de todas las administraciones.
Pero una cosa sí os puedo asegurar: en El Prat, desplegaremos todas las herramientas a nuestro alcance para combatir esta crisis y para avanzar hacia la
garantía de un derecho recogido en la Constitución:
el derecho a una vivienda digna, un derecho como
una casa, aunque demasiado inalcanzable para tantos vecinos y vecinas.
Por eso hemos impulsado el Plan Local de Vivienda. Solo quiero destacar del mismo dos ideas: la
primera, que damos un paso más allá de impulsar,
solamente, vivienda protegida, a menudo a un precio igualmente caro; ampliamos sobre todo el parque público de alquiler asequible, que confiamos
poder doblar en los próximos años. La segunda: es
importante desarrollar nueva vivienda, pero también movilizar y rehabilitar aquella que ya existe y
hacerla accesible. Todo ello, con medidas imaginativas como el impulso de un bloque de covivienda

con la Cooperativa Obrera de Viviendas, un bloque
de vivienda para gente en dificultades promovido
por Prat Espais y otro promovido por el Incasòl en
un solar municipal cedido, o como la declaración de
todo El Prat como “área con mercado de vivienda
tenso” para poder regular los alquileres abusivos.
No podemos dejar de construir El Prat del futuro.
Pero tampoco podemos olvidar la crisis sanitaria
que padecemos, que es también social y económica.
Y por ello, en el último pleno municipal movilizamos
12 millones de euros. Ahora más que nunca, hay
que seguir impulsando inversiones, para construir
la ciudad amable que queremos y para reactivar la
economía. Y hay que seguir reforzando los servicios
de Acción Social para no dejar a nadie atrás.
Os hablaba de El Prat de hoy y de El Prat del futuro, que queremos fraterno, igualitario y libre. Así
soñaban también nuestra ciudad, Cataluña y España
los y las pratenses que hace 90 años celebraron la
conquista de la República. Hemos aprovechado este
aniversario para recordarlos y honrar su compromiso, que para muchas de estas personas implicó una
dura represión. Porque arraigar en este pasado es
la mejor forma de proyectar un futuro de libertad,
igualdad, fraternidad y sororidad.

E
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l Ple Municipal va aprovar inicialment a l’abril el
Pla Local d’Habitatge de
la ciutat per al període 2021-2027, el qual
defineix les estratègies i propostes a desenvolupar des del Govern municipal per
facilitar el dret de la ciutadania a gaudir
d’un habitatge digne i assequible. En els
sis anys d’actuació que contempla el Pla,
l’Ajuntament hi destinarà més de 25 milions d’euros, dels quals el gruix principal
(16,5 milions) anirà a ampliar el parc d’habitatge assequible i social de què disposa
la ciutat. El Pla presta especial atenció als
col·lectius que tenen més dificultats a l’hora de mantenir o accedir a un habitatge
digne: gent gran, jovent, famílies monomarentals, persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones amb
diversitat funcional, persones nouvingudes (migrades, refugiades...), i persones en
situació d’ocupació sense títol habilitant.

El Prat destinarà
25 milions d’euros en
6 anys a promoure
l’habitatge digne i
assequible
Del pressupost total del Pla
Local d’Habitatge, 16,5 milions
d’euros serviran per ampliar el
parc de pisos socials de què
disposa la ciutat, a fi de lluitar
contra l’exclusió residencial

9 reptes, 4 eixos, 38 actuacions
El Pla Local d’Habitatge, l’elaboració del
qual estava contemplada pel Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, es planteja 9
reptes, que es volen aconseguir a través
de 4 eixos o objectius que recullen 38 actuacions. Els reptes són els següents:
• Reforçar l’acompanyament individualitzat de les famílies o unitats de convivència
en situació d’exclusió residencial o en risc
de ser-hi.
• Atendre els diferents col·lectius en situació
de vulnerabilitat en relació amb l’habitatge.
• Generar un parc d’habitatge assequible
divers i que faciliti la integració.
• Gestionar el parc assequible municipal
de manera propera i de qualitat.
• Impulsar la millora dels habitatges i entorns més vulnerables.
• Impulsar la millora energètica i l’ús
d’energies renovables.
• Reforçar la col·laboració pública, social,
comunitària i privada.
• Corresponsabilitzar la propietat del bon
ús dels seus habitatges.
• Incorporar la perspectiva de gènere a les
polítiques d’habitatge.

PRESSUPOST MUNICIPAL DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
2021-2027

l Ampliar el parc d’habitatge

assequible i social

16.545.000 €

l Rehabilitar i mantenir el parc existent

2.787.000 €

l Accés a l’habitatge i atenció

5.348.000 €

a l’exclusió residencial

l Bon ús de l’habitatge

TOTAL

480.000 €
25.160.000 €

OBJETIVOS

DEL
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PLAN LOCAL DE VIVIENDA DE EL PRAT
AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y SOCIAL
l Destinar parcialmente a protección oficial viviendas en suelo urbano consolidado. 2023
l Mantener una bolsa de alquiler social de alrededor de 300

SITUACIÓN ACTUAL

viviendas privadas (2,22 millones €)

PREVISIONES DEL PLAN
[ Construcción de otros

[ 329 pisos públicos
en alquiler social

300 pisos más

[ Adquirir 70 pisos más
mediante tanteo y retracto

[ 21 pisos de
propiedad municipal

AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y SOCIAL
l Aprobar un plan local de rehabilitación para mejorar el parque de viviendas de El Prat. 2021
l Destinar 150
l Destinar 20

ayudas municipales a la rehabilitación, beneficiando a 850 viviendas (680.000 €)

ayudas a fincas vulnerables, con 280 viviendas beneficiadas (300.000 €)

l Beneficiar a 150

viviendas con ayudas a la eficiencia energética y a la implantación de placas solares

fotovoltaicas (300.000

€)

ACCESO A LA VIVIENDA Y ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
l Implantación del SIPER (Servicio de Intervención y Prevención de la Exclusión Residencial). 2021
l Otorgar 540

ayudas municipales estables para el pago del alquiler (1,2 millones €)

l Ofrecer alojamiento de urgencia para 50

familias o unidades de convivencia

l Crear un registro local de solicitantes de vivienda de protección oficial. 2022
l Prestar especial atención a colectivos como personas mayores, jóvenes, familias monomarentales, personas
sin hogar, mujeres víctimas de violencia machista, inmigrantes o personas con diversidad funcional

BUEN USO DE LA VIVIENDA
l Declaración de El Prat como “área con mercado de vivienda tenso” para controlar el precio del alquiler. 2021
l Inspeccionar las viviendas vacías incluidas en el registro de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. 2021
l Control estricto de la aplicación de la legislación
l Vigilancia de los usos anómalos de las viviendas

Vídeo en elprat.tv
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El Prat s’acull a la norma que regula
el preu dels lloguers
Altres mesures destacades del Pla són el dret de tempteig i retracte
a determinades zones de la ciutat, la protecció oficial en sòl urbà
consolidat, crear un registre local de sol·licitants, etc.
El Ple Municipal va sol·licitar al març que
tota la ciutat fos considerada com a “àrea
amb mercat d’habitatge tens”, fet que
permetria regular els preus del lloguer, i
també va reclamar a l’Estat que inclogués
el control d’aquests preus a la llei estatal
d’habitatge. L’”àrea amb mercat d’habitatge tens” és una de les mesures destacades del Pla Local d’Habitatge, però n’hi ha
d’altres: per exemple, la creació d’àrees de
tempteig i retracte a favor de l’Ajuntament
en aquelles zones (com, per exemple, Sant
Cosme) on els pisos de protecció oficial estan a punt d’entrar al mercat lliure.
Una altra mesura és modificar la legislació per tal de poder generar reserves d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà ja
consolidat (és a dir, dins de la ciutat ja
construïda i no només en els barris de
nova planta, com per exemple l’ARE Sud).
Un altre exemple de mesura destacada
és la creació d’un registre local de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, que
gestionaria directament Prat Espais i amb
el qual es guanyaria en agilitat i proximitat
(actualment, el registre és d’àmbit català).

El Pla Local d’Habitatge permetrà fer un salt important en habitatge
públic i de lloguer, amb més de 300 pisos els propers 6 anys. L’ARE
Sud és una peça urbanística molt important per aconseguir-ho.

Cap a l’aprovació
definitiva
El Pla Local d’Habitatge s’ha elaborat
a partir d’un procés participatiu
en què han pres part els diferents
col·lectius, moviments i agents del
Prat involucrats en la matèria. Al
ple d’abril es va aprovar inicialment
(amb el vot favorable d’El Prat en
Comú, el PSC, ERC i Podemos, i
l’abstenció de Cs). Ara el Pla es troba
en període d’informació pública
i d’admissió d’al·legacions. N’està
prevista l’aprovació definitiva en
un ple municipal abans de l’estiu.

A banda de les noves zones de creixement urbà, com l’ARE
Sud, el Pla també fixa la mirada en la manera d’aconseguir
habitatge públic dins de la ciutat ja construïda.

Xavier Anzano
Bergua

Director d’Habitatge
de l’empresa municipal
Prat Espais

“El Pla promou la
creació d’un parc social
de lloguer de preu molt
més assequible que el
de mercat”
Com s’ha elaborat el Pla Local d’Habitatge?
El nou Pla parteix d’un treball d’anàlisi i diagnosi elaborat
per la cooperativa Celobert Arquitectura en el darrer
quadrimestre del 2019. El mateix equip tècnic va iniciar, al
setembre del 2020, els treballs de redacció de les propostes
i actuacions contingudes en el Pla. Les dues fases han tingut
la necessària participació de les diferents àrees tècniques
de l’Ajuntament, dels membres de la Taula d’Habitatge,
dels grups polítics i d’aquelles entitats i de la ciutadania en
general que es va inscriure en el procés participatiu.
Quins són els objectius principals del Pla?
El Pla detalla i planifica un seguit d’actuacions que
l’Ajuntament ja ha començat a desenvolupar en aquest
mandat. Incrementa molt notablement el pressupost
destinat a les polítiques d’habitatge, enforteix el servei
municipal d’habitatge, continua atenent les situacions
de més vulnerabilitat, però sobretot preveu importants
actuacions amb què es podrà beneficiar el conjunt de
la ciutadania. Això s’aconseguirà amb actuacions com
la promoció d’un parc social de lloguer de preu molt
més assequible que el de mercat o amb actuacions de
rehabilitació i millora del parc d’habitatges existent per
fer-lo més segur, adequat, accessible i energèticament
sostenible.
El Pla és prou flexible per anar-se adaptant als canvis
socials, econòmics i legals que puguin produir-se?
El Pla recull aquelles actuacions que s’han considerat
prioritàries en aquest moment i que l’Ajuntament té
capacitat per desenvolupar. Però són previsions a 6 anys i
segurament s’hauran d’adaptar a la forma en què sortim de
l’actual crisi derivada de la pandèmia, de les modificacions
legals que tindrem i sobretot de com som capaços
d’aprofitar les oportunitats, que segur que apareixeran, per
poder ampliar el parc d’habitatge assequible o per donar
suport a les comunitats de veïns per rehabilitar els seus
edificis.

PURI RUIZ

Propietaria de un piso en la
bolsa de alquiler de Prat Espais
“Mi hermana y yo heredamos este piso y no
queremos hacer negocio con él ni hacernos
“ricas”... Somos de clase humilde y queremos ayudar a otra
gente humilde que no podría pagar un alquiler en el mercado
libre. Prat Espais nos da garantías de cobro, así estamos
más tranquilas, y el Ayuntamiento nos subvenciona el IBI”.

ANTONIO PEDRERO
Cooperativa Obrera de
Viviendas, COV

“El Pla és molt útil perquè marca estratègies
concretes per abordar les actuals dificultats
d’accés i manteniment d’habitatge. A la COV estem a punt
de construir cent pisos de protecció de lloguer assequible, en
un terreny cedit per l’Ajuntament a l’av. Onze de Setembre.
Felicitem l’Ajuntament i l’equip redactor per l’enorme
treball i el procés participatiu efectuats amb el Pla”.

LETICIA ROMERO

Treballadora social del CET Tesiprat
(La Fundació Rubricatus)
“La Fundació ha participat durant els anys
2020 i 2021 en el procés participatiu del Pla,
així com a la Taula Local d’Habitatge, representant la visió
de les persones amb discapacitat intel•lectual de la nostra
entitat. Els nostres tres reptes fonamenals són la inclusió social
d’aquestes persones; cobrir les necessitats residencials dels
treballadors, usuaris i famílies de la Fundació, i incidir en les
polítiques d’habitatge del Prat buscant aliances de concertació”.

MIQUEL ALVIRA

Receptor d’ajuts per a la
rehabilitació
”Disposem d’un pis, on viuen dos nois, i a
través de Prat Espais vam rebre un ajut de la
Diputació per fer-hi una rehabilitació energètica, renovant-ne
portes i finestres. També rebem ajuts de la Fundació la
Caixa. Som una cooperativa, Cooufar, de famílies amb fills
i filles amb discapacitat, i tota ajuda és benvinguda”.

Carmelo Declara Merino

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Cuestión de principios

Totalitarismo

Diposita aquí el
teu masclisme

La mayor responsabilidad de
cualquier grupo político debe ser la de
dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía. La aprobación inicial del
plan local de vivienda pone las bases
para paliar el problema compartido de
acceso a una vivienda asequible, cuestión
indispensable para cualquier proyecto de
futuro de nuestras vecinas y vecinos. Para
las diferentes fuerzas sensibilizadas en esta
materia, será una prioridad en la acción local,
sensibilización que desde nuestro grupo
municipal hemos venido demostrando con
las diferentes propuestas llevadas al Pleno
y que vemos materializadas en su conjunto,
basadas en un principio claro: la vivienda
no debe ser un objeto de mercadeo y
especulación, es una necesidad y un derecho
constitucional, ya que constituye un factor
esencial en la dignificación de las personas
y un elemento clave de justicia social. De ahí
el impulso al alquiler social, incentivando
la cesión de vivienda privada a la bolsa
gestionada por la empresa municipal Prat
Espais, dando sentido a su factor fundacional.

Con millones de españoles pasándolo
muy mal, familias en ERTES (algunos,
cobrando tarde), comerciantes y autónomos
haciendo malabares para cuadrar números,
con la sanidad desbordada… En esta
dramática situación, el equipo de gobierno
del alcalde Mijoler se vuelve a equivocar
en sus prioridades, como ya lo ha hecho
en reiteradas ocasiones este mandato:
con la compra de un edificio, en pleno
confinamiento, por 3.900.000 euros; con la
contratación de un gerente, sin concurso
y con un sueldo de más de 106.000 euros
anuales, o no oponiéndose a la destrucción
de las zonas verdes del ARE Sud para construir
edificios, que desde Ciutadans no creemos
necesarios, ya que en la zona del Prat Norte
están proyectadas más de 45.000 viviendas
para cubrir las necesidades y sin tener que
mermar así nuestro delicado ecosistema del
delta del Llobregat.

Otra cuestión fundamental de la acción
política debe ser la defensa de los principios y
valores que cada cual representa; en nuestro
caso, valores heredados del republicanismo,
como son la libertad, la igualdad y la
fraternidad. Son valores aplicables a todos
los aspectos de la vida, enmarcados en
la carta de los derechos humanos; es de
vital importancia ejercer constantemente
la defensa y el reconocimiento de dichos
derechos para evitar que sean atacados. Es
por eso que este mes de abril aprobamos la
colocación de una placa en el salón deplenos
en memoria del alcalde Lluís Serra i Giribert y
los concejales represaliados por el fascismo,
así como la creación en la vía pública de
un memorándum en reconocimiento a
los defensores de la democracia, dando
cumplimiento a los mandatos de justicia,
verdad y reparación.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Que en estos momentos malgastemos
recursos y energías de este Ayuntamiento
para seguir con la apisonadora ideológica
y sacar rédito político del mercadeo con
el dolor de una parte de las víctimas de la
Guerra Civil española y la postguerra, o para
cambiar nombres a las calles que no son de
su cuerda ideológica, o en utilizar la fachada
del ayuntamiento, que es de TODOS/AS, para
colgar simbología ideológica afín al partido
del alcalde Mijoler, nos parece, como poco,
lamentable, innecesario y un gran error.
Permíteme que te explique que el 25 de
mayo es el Día Europeo de Conmemoración
de las Víctimas del TOTALITARISMO, día
reconocido por la Unión Europea y que
rinde homenaje a TODAS las víctimas de
los regímenes totalitarios, COMUNISTAS y
FASCISTAS. Es por ello que explicamos al
Gobierno del alcalde Mijoler que la Institución
debe rendir homenaje a TODAS las víctimas
de los totalitarismos, pues TODAS se merecen
el mismo respeto, recuerdo y agradecimiento.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

Des del grup municipal d’Esquerra
Republicana sempre hem considerat
que s’ha d’aprofitar qualsevol campanya
per lluitar i acabar amb la xacra social de
la violència masclista i de gènere. Vam
impulsar l’aprovació de la declaració
institucional del Prat com a ciutat feminista,
aprovada en el ple de novembre. Seguim
fent-nos partícips de totes aquelles
campanyes que ajuden a visibilitzar que
encara existeix aquesta xacra social,
que s’ha agreujat durant el temps de
confinament i pandèmia sanitària.
Amb aquest motiu, el passat dia
26 de març vam demanar autorització,
via registre, per engegar la campanya
“Diposita aquí el teu masclisme”, de l’Institut
Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya. Amb aquesta campanya es
pretén reconèixer i desmuntar el masclisme
per llençar-lo directament a la paperera.
Tal com diu la presidenta de l’Institut
Català de les Dones, la Laura Martínez,
“reconèixer el masclisme i desmuntar-lo
llençant-lo simbòlicament a les papereres
és important perquè no podem lluitar
contra una ideologia si no és reconeguda”.
Aquesta campanya té dues
vessants: una que han de realitzar els
ajuntaments i una altra que poden dur a
terme les entitats. Per fer la campanya a
nivell institucional des de l’Ajuntament,
aquest s’ha d’haver adherit oficialment a
aquesta campanya. De moment, el nostre
Ajuntament encara no s’hi ha adherit i,
aprofitant el mateix document entrat al
registre, vam demanar aquesta adhesió.
Després de parlar amb la regidora de
Feminisme i LGBTI, vam acordar trobar-nos
en els propers dies, fer arribar aquesta
proposta d’adhesió al Consell Municipal
de la Dona en la seva propera
convocatòria i donar-li un impuls
més transversal i més participatiu.
@jordi_ibern
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Vacunas, mentiras
y esperanza

Un pla per viure

Ha pasado ya algo más de un año
desde que la Organización Mundial de la
Salud declaró como una pandemia el brote
de covid-19. Nuestra vida ha cambiado
de forma considerable: mascarillas, geles,
videollamadas... Muchos hemos perdido
familiares. El contacto físico, tan nuestro,
empieza a formar parte del recuerdo.
Un año después, y gracias al esfuerzo de
comunidad científica y laboratorios, se nos
abre un panorama de esperanza gracias
a la aparición de diferentes vacunas.
Las vacunas salvan vidas. Nada ha
contribuido más al aumento de la tasa
de supervivencia de la humanidad que la
potabilización de las aguas y las vacunaciones
masivas. Y es la primera vez que la ciencia
se une en la causa común de encontrar una
solución generalizada que nos proteja contra
una amenaza como la que estamos viviendo.
Sin embargo, hay ciertos colectivos que
ven la vacunación con dudas y desconfianza.
Tener dudas sobre lo que no se conoce es
completamente lógico y debemos empatizar
con quienes, desde un mundo ajeno a la
ciencia, necesitan que se les aclaren algunos
aspectos. Sin embargo, estas dudas pueden
dar lugar a información falsa y bulos que
corren como la pólvora en las redes sociales
de forma mejor o peor intencionada.
Quiero concluir apelando a la
serenidad. Es necesario no sacar
conclusiones apresuradas y viscerales. Las
vacunas están demostrando ser eficaces
y seguras. Lograr la inmunidad de grupo
es el objetivo. No hagamos caso a bulos,
fake news ni a palabras de personas
populares que no tienen base científica.
Confiemos en la ciencia. Vacunémonos,
por responsabilidad, para salvar vidas,
para remontar la economía, para recuperar
nuestra vida social. La campaña de
vacunación masiva es nuestra esperanza.
@PerezJP_

Acabem d’aprovar un dels documents
estratègics més importants de la legislatura:
el Pla Local d’Habitatge 2021-2026. De ben
segur, totes heu tingut alguna preocupació
relacionada amb el vostre habitatge i,
malauradament, segur que per a moltes
famílies conservar-lo és un maldecap constant.
Alhora, és també una declaració
d’intencions, un document amb molta
càrrega política, on podreu trobar l’estratègia
de l’Ajuntament en matèria d’habitatge.
Ampliar el parc d’habitatge assequible i social;
rehabilitar, mantenir i conviure al parc existent;
accés a l’habitatge i atenció a l’exclusió
residencial; bon ús de l’habitatge: aquests són
els quatre eixos d’actuació on s’emmarquen
les 38 propostes que tirarem endavant. Som
molt conscients que, per molt que ens hi
esforcem, no podrem resoldre les dificultats
que moltes famílies afronten per aconseguir
o mantenir un habitatge digne. Però també
estem convençudes que aquestes propostes
milloraran la vida de moltes persones.
L’accés a l’habitatge és una de les
principals prioritats de l’equip de govern, i fa
molts mesos que hi treballem. Hem declarat el
Prat com a municipi amb mercat d’habitatge
tens, per limitar el preu dels nous contractes de
lloguer; hem activat la compra per tempteig
i retracte de desenes d’habitatges, per
destinar-los al lloguer; hem iniciat els tràmits
per construir tres promocions d’habitatges
de lloguer social i assequible; hem obert una
convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer.
Sabem que l’accés i el manteniment
de l’habitatge és la principal preocupació de
moltes famílies treballadores. L’habitatge és
una font de desigualtat, com a conseqüència
del model liberal i especulatiu que han
treballat tant les dretes i els lobbies
empresarials a Catalunya i arreu de l’estat. I
treballem perquè l’accés a un habitatge digne
sigui més democràtic, més just i més equitatiu.
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Placa instal·lada
al saló de plens
durant l’acte
instituicional
en record de
l’alcalde i regidors
afusellats.

República i repressió
franquista: el Prat fa
memòria

E

l saló de plens de la
Casa de la Vila va acollir,
el 14 d’abril passat, un
acte institucional en memòria de les persones membres del consistori que van ser
repressaliades pel feixisme, les quals són
recordades amb una placa. En concret, es
tracta de l’alcalde del Prat Lluís Serra Giribert i dels regidors Joan Nadal Guixà, Moisés Orcol Elía i Joan Reixach Prat, que foren
afusellats pel franquisme per defensar democràticament les seves idees i la legalitat de la II República. En el ple municipal
d’abril s’havia aprovat, uns dies abans, una

declaració institucional amb motiu del 90è
aniversari de la proclamació de la II República, que es va commemorar el 14 d’abril.
La declaració, presentada pels grups d’El
Prat en Comú, PSC i Podem, i també votada favorablemet per ERC, va aprovar la
instal·lació de l’esmentada placa.
La declaració també referma la voluntat de l’Ajuntament de seguir penjant la
bandera republicana en un lloc visible de
la Casa de la Vila cada 14 d’abril, així com
el compromís d’elaborar una proposta des
de la Regidoria de Memòria Històrica, en
col·laboració amb persones de reconegut

prestigi en l’àmbit de la historiografia local, per seguir recordant i refermant anualment els valors publicans.

L’alcalde afusellat dona
nom a un carrer
En el mateix intent de fer memòria històrica, l’Ajuntament ha aprovat que el passeig
de Joan Carles I, al barri de Sant Cosme,
prengui a partir d’ara el nom de l’alcalde
pratenc afusellat pel franquisme, Lluís Serra Giribert.

Vídeo a elprat.tv
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LLUÍS SERRA
Fill de l’alcalde
Lluís Serra

“Els noms d’aquesta placa no
només ens haurien de recordar
el seu exemple, sinó sobretot
estimular-nos en la defensa dels
seus ideals, ideals més necessaris
que mai, malauradament, i que no
ocupen, en la convulsa i consumista
societat actual, el lloc que, per al
bé de la humanitat, els pertany”.

MARIA ÀNGELS
JARIOD
Neta del regidor
Joan Nadal

“És una reparació històrica. Tinc la
sensació que s’ha fet justícia. Han
passat molts anys i potser sí que
és tard, però en certa manera és
tancar el cercle. És tot un honor
estar aquí per homenatjar l’avi Joan,
que va morir per les seves idees,
defensant la llibertat del seu poble,
de Catalunya, i espero que això
serveixi per a les generacions futures.
No oblidem. Tornarem a vèncer”. .

JORDI REIXACH
Net del regidor
Joan Reixach

“Vull donar les gràcies a l’alcalde
i a l’Ajuntament per aquest
reconeixement, que arriba 45 anys
després de la mort de Franco, però
val més tard que mai. Avui dia la
gent no té ni idea de què i com
és el feixisme. Per tant, a l’hora
d’anar a votar, prenguem-nosho seriosament. Hitler va arribar
al poder democràticament”.

Exposició al Cèntric: no oblidem
“El Prat 1939. La repressió franquista” es
podrà visitar fins al 31 d’octubre
Des de mitjan abril, podem visitar a la
sala d’exposicions del Cèntric Espai Cultural la mostra “El Prat 1939. La repressió
franquista”. Aquesta exposició explica els
mecanismes que van permetre al règim
exercir una repressió sense precedents
durant dècades. Alhora, ens fa reflexionar
sobre l’estat actual de la recuperació de la
memòria històrica.
El recorregut expositiu s’inicia amb unes
línies del temps que permeten situar cronològicament dates significatives de la República, de la Guerra Civil i del Franquisme.
Són fets que han estat clau en l’àmbit general i del Prat. Un cop situats en el temps,
l’exposició es divideix en quatre àmbits:
Control, Càstig, Víctimes i Amnèsia.

Un miler d’investigats, 300
encausats, 14 afusellats
Més d’un miler de pratencs i pratenques
van ser investigades en resposta a la demanda del règim, mentre que prop de 300
persones del Prat van ser encausades en
algun procediment militar, i 14 pratencs
van ser afusellats després ser sotmesos a
consells de guerra sumaríssims.
El franquisme va construir el seu relat:
mentre glorificava els seus “caídos”, va
negar i invisibilitzar les víctimes que va
produir, atorgant beneficis a unes famílies

mentre imposava el silenci de les altres.
Durant dècades, aquest silenci va condicionar el coneixement dels fets i ha contribuït a mantenir un relat sostingut en
tòpics.
El comissariat de la mostra ha estat a
càrrec de l’historiador Joan Montblanc
Lasaga, autor del guió i dels textos, i coordinada per l’Arxiu Municipal. El disseny ha
anat a càrrec de Júlia Valldolitx. Aquesta
exposició forma part de les activitats impulsades per la Regidoria de Memòria Històrica de l’Ajuntament del Prat, constituïda per primera vegada en l’actual mandat.

Activitats complementàries
Al voltant de l’exposició s’han programat
activitats complementàries per aprofundir en algun dels aspectes tractats, com
ara l’estat actual de la memòria històrica.
Per exemple, el 19 de maig es projectarà
Josep, pel·lícula d’animació que es basa
en la figura de Josep Bartolí, un dels republicans que, fugint de la dictadura, va
acabar en un camp de concentració del
sud de França.

Trobareu més informació a
elprat.cat/patrimonicultural
Vídeo a elprat.tv

Joan Montblanc Lasaga

Historiador local i comissari de l’exposició
“El Prat 1939. La repressió franquista”

“Explicar el que el
feixisme va fer en
aquesta societat
és la millor vacuna
contra el seu
avenç actual”

En Joan Montblanc Lasaga
(el Prat, 1975), historiador i
arxivista de la Xarxa d’Arxius
Municipals de la Diputació, ha
lligat sempre recerca històrica
i compromís antifeixista. Autor
de nombrosos llibres d’història
del Baix Llobregat i del Prat,
el 2005 va ser documentalista
de l’exposició “El camp de
la Bota”, de Francesc Abad,
i en els darrers anys ha
elaborat la base de dades
d’empresonats i empresonades
pel règim franquista al Baix
Llobregat. Ara ha comissariat
a la nostra ciutat l’exposició
“El Prat 1939. La repressió
franquista”, que es pot visitar
al Cèntric fins al 31 d’octubre.

Portes anys investigant la repressió
franquista. Quina en va ser la
dimensió i les modalitats?

Per obtenir al Prat una dimensió estadística
més ajustada encara queden anys. Primer
cal detectar les víctimes de nombrosos mecanismes repressius i després podrem comparar-les amb les d’altres pobles. Ara podem
fer-ho en l’àmbit de les presons i els tribunals militars, però abans han calgut molts
anys per buidar moltes fonts. Ara tot just comencem a estudiar l’impacte de l’exili, dels
camps de concentració o d’altres formes
repressives. Estem reconstruint un immens
trencaclosques on manquen moltes peces i
la majoria estan disperses en nombrosos arxius. Això no és un fet involuntari.
Control, Càstig, Víctimes, Amnèsia:
aquestes són les parts en les quals
es distribueix la mostra.

Hi expliquem el control absolut que va implantar el règim per vigilar qualsevol activitat pública i privada, i la voluntat de castigar
els vençuts i qualsevol dissidència a partir
de tribunals d’excepció i de tota una sèrie
d’espais repressius. També hi volíem prioritzar el reconeixement a les víctimes, ignorades durant dècades, fent un balanç de les
que hem pogut constatar fins al moment.
Finalment, volem reflexionar-hi sobre l’estat
de la memòria històrica i aquest oblit induït,
que no només ha afectat la investigació de
la repressió, sinó que ha inserit la idea que
fer-ho és un problema.
Expliques que la dimensió local,
va ser important per entendre la
repressió. Per què?

Els càrrecs contra les persones acusades
es fabricaven als pobles on vivien: és on es
podia conèixer qui era qui i aplicar les venjances pertinents. Es van construir les acusacions dels consells de guerra amb la participació de molts veïns i veïnes. En casos com
el pratenc, això explica per què som el poble
de la comarca amb el segon percentatge
més alt d’empresonaments.
L’exposició recull noves dimensions
de la repressió que tot just els i les
investigadores esteu descobrint.

Encara hi ha una visió de les víctimes del
franquisme restringida a les causes polítiques, que van ser molt importants però

Joan Montblanc, a l’esquerra, durant la inauguració
de l’exposició al Cèntric. Altres activitats vinculades a
la memòria històrica són la projecció del film “Josep”,
sobre el refugiat republicà Josep Bartolí, el 19 de maig
a les 19.30 h al cinema Capri; i una xerrada sobre la
dictadura franquista, a càrrec de l’historiador Carles
Santacana, el 26 de maig a les 19 h al Cèntric.

que n’han deixat d’altres a l’ombra: el cas de
les dones seria el més representatiu. El seu
empresonament no va ser majoritàriament
polític i constata la subordinació i vulnerabilitat a què les va abocar el règim, i la criminalització afegida a les dones polititzades,
la dimensió familiar de la repressió i el que
van passar moltes vídues de guerra, solteres
o familiars de represaliats per tirar endavant
les seves famílies o soles. Cometre petits delictes com l’estraperlo o exercir la prostitució
van ser estratègies extremes de supervivència. El franquisme no només va reprimir per
“delictes polítics”, i en molts delictes considerats comuns trobem causes polítiques.

“Les víctimes de
qualsevol dictadura
mereixen veritat,
justícia i reparació”
La darrera part de l’exposició
qüestiona alguns dels tòpics en
els quals s’ha basat la memòria
històrica.

A partir de la transició, el franquisme va
sortir impune i les víctimes van tornar a ser
oblidades, per la incomoditat que suposaven per aquest relat imposat de la “modèlica transició”. Les assignatures pendents
més elementals són totes aquelles que no
va assumir l’anterior Llei de memòria històrica, basades en el fet fonamental que les
víctimes de qualsevol dictadura mereixen

veritat, justícia i reparació: anul·lar sentències, assumir l’obertura de fosses, reparar
les víctimes, treure la simbologia franquista
dels espais públics, incloent-hi alguns noms
de carrers del Prat, obrir i inventariar arxius,
investigar la repressió, etc.
Per què és important la memòria en
el context actual?

No hi ha persona ni societat que no s’entengui a si mateixa sense memòria. Un altre
tema és que aquesta és subjectiva i pot ser
manipulable, seleccionant el que cal recordar
i el que interessa oblidar. Cal reivindicar-la
afegint-hi aspectes que l’enforteixen, com el
rigor, l’anàlisi, els fets comprovables, etc., que
són els que aporta la història. Explicar el que
el feixisme va fer en aquesta societat és la millor vacuna contra el seu avenç actual.

“Estem treballant
en un dossier
didàctic que ajudi el
professorat a tractar
l’exposició a les aules”
Confies que moltes escoles i instituts
visitin l’exposició?

Esperem que sí, és fonamental. Estem treballant en un dossier didàctic que ajudi el professorat a tractar-ho a les aules.

Bertran Cazorla
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12 millones extra para la
reconstrucción de la ciudad
frente a la covid
Se añaden a los 6 millones invertidos el año pasado para reactivar
la economía y hacer frente a los efectos adversos de la pandemia

E

l Pleno Municipal aprobó en abril destinar 12
millones de euros a
impulsar la reactivación económica y la
reconstrucción de la ciudad frente a la covid. Esta cantidad se suma a los más de 6
millones que ya se destinaron el año pasado a estos mismos objetivos.
Una ciudad más sostenible
El Ayuntamiento de El Prat, gracias a su
situación económica saneada, impulsa
así un modelo de ciudad más sostenible
que avance en su estrategia de transición
energética. Así, se tomarán medidas para
pacificar y peatonalizar calles y plazas y
mejorar el espacio público y los equipamientos de la ciudad, así como su mobiliario y equipamientos. También se mejorará
el alumbrado, el asfaltado, la señalización,

el alcantarillado, la limpieza y la jardinería.
Asimismo, se promoverá la movilidad sostenible y se avanzará en la estrategia de
transición energética de la ciudad —por
ejemplo, con la instalación de placas fotovoltaicas— y se promocionará el sector
agrícola.
Servicios Sociales
Los Servicios Sociales, que el último año
han triplicado las ayudas frente a la pandemia, también se verán nuevamente
reforzados, para socorrer a los colectivos más necesitados, mediante servicios
como las comidas a domilicio o el Punt
Solidari de ayuda alimentaria y básica.
Fondo de contingencia
frente a la covid
Un millón de euros se destinará a al fondo
de contingencia de la covid, para hacer
frente a necesidades sobrevenidas que
vayan surgiendo en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Uno de los objetivos principales
es conseguir una ciudad más
habitable, amable y respetuosa
con el medio ambiente.

La vacunación
va avanzando
De manera más lenta de lo que
sería deseable, pero el proceso de
vacunación contra la covid-19 en El
Prat va avanzando paulatinamente
y por etapas, según franjas de edad,
personal esencial y personas con
patologías. A finales de abril, alrededor
de 15.000 pratenses ya habían
recibido la primera dosis, y casi 5.000,
la segunda. Pese a la buena marcha
de los indicadores, hay que continuar
manteniendo las medidas mínimas
de prevención y no olvidar que más
de 170 personas de nuestra ciudad
han muerto a causa de la covid-19.
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La coordinació
entre cossos
policials
dona fruits
La Junta Local de Seguretat
constata avenços en els
robatoris a vehicles i habitatges
i en l’accidentalitat viària

E

l 21 d’abril es va reunir
la Junta Local de Seguretat del Prat, integrada
per representants de la Policia Local (foto
superior), Mossos d’Esquadra i cossos i
forces de seguretat de l’Estat. La Junta va
fer balanç de les dades de seguretat ciutadana a la ciutat corresponents al 2020,
constatant avenços en els tres objectius
marcats l’any passat: reducció d’un 60 %
en el nombre de robatoris a l’interior de
vehicles, baixada d’un 53 % en els robatoris a l’interior d’habitatges i reducció d’un
36 % de l’accidentalitat viària. La coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra s’ha demostrat molt útil en tots tres
objectius. Aquesta tendència a la baixa ja
s’havia iniciat abans que comencés la pandèmia al març del 2020, si bé el context
sanitari i els confinaments que se n’han
derivat l’han accentuada encara més.
La Junta també va constatar una reducció de baralles, que van caure prop d’un 10
% entre el 2019 i el 2020. En el mateix període, les denúncies per consum de droga
van caure també a la meitat. Pel que fa a les
detencions efectuades per la Policia Local,
també han disminuït d’un 27 % durant el
darrer any. Així mateix, han baixat a menys
de la meitat les denúncies per danys materials derivats d’actes vandàlics entre el
2019 i el 2020. Les trucades a la policia per
alertar-la de possibles infraccions o delictes han baixat també d’un 7 %.

Vídeo a elprat.tv

Rafael Pino, l’alcalde
Lluís Mijoler i Ramon
Dosaigues.

Relleu al capdavant de la
Policia Local
Rafael Pino ha estat seleccionat per proveir la plaça d’inspector
de la Policia Local del Prat, vacant arran de la marxa imminent
de l’intendent en cap Ramon Dosaigues, que passarà a ocupar el
mateix càrrec a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat. La
candidatura de Pino, fins ara inspector en cap de la Policia Local de
Sitges, ha estat la més ben valorada d’entre els tres aspirants que es
van presentar al càrrec. Pino i Dosaigues treballaran junts durant un
temps per fer una transició endreçada.
Rafael Pino (Barcelona, 1968) és llicenciat en Dret i ha treballat en
diferents cossos policials. Compagina la seva dedicació professional
com a policía amb la docència, ja que és professor de Drets Humans
i Deontología Professional a l’Escola de Policia de Catalunya (Institut
de Seguretat Pública) des de 2006. Té experiència i formació
específica en temes com la violència masclista, la prevenció
i mediació comunitària, la intervenció ambiental i qüestions
vinculades al tracte amb menors, entre d’altres. Actualment està
cursant un postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local.
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S

aber si la nostra llar, negoci o edifici és eficient
energèticament és molt
important, ja que ens ajudarà a prendre
les mesures oportunes per estalviar diners
en la factura de la llum i, al mateix temps,
assegurar-nos que la nostra activitat pot
contribuir a lluitar contra el canvi climàtic
si reduïm el consum d’energia i, per tant,
les emissions de CO2.
Conscient d’aquesta necessitat, l’Ajuntament del Prat ha posat en marxa diverses sessions informatives adreçades a
professionals dedicats a les instal·lacions
i construccions, com ara electricistes, fusters d’alumini, reformes, climatització, etc.
L’objectiu ha estat fer-los arribar tota la informació sobre els millors materials i tècniques que hi ha actualment al mercat per
rehabilitar els edificis. Gairebé el 70 % de
les empreses pratenques d’aquest sector
ja hi ha participat.
També s’ha desenvolupat una trobada
entre els tècnics de la Casa de l’Energia i
gairebé 10 administradors de finques. En
aquest cas, s’ha posat el focus en el seu
paper per proporcionar a les comunitats
tota la informació possible sobre rehabilitacions energètiques, així com l’acompanyament que es realitza des del mateix
Ajuntament.

Formacions
a mida sobre
rehabilitació
energètica
d’edificis

Ajuts per a la rehabilitació
energètica
Amb l’objectiu d’impulsar les rehabilitacions energètiques, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico va posar en marxa el Programa de
Rehabilitació Energètica d’Edificis, més
conegut com a PREE. Aquest projecte
consisteix en unes ajudes econòmiques
directes per a qui realitzi aquest tipus de
reforma: particulars, comunitats veïnals,
comerços, empreses, etc.
Les actuacions subvencionades són:
millores en l’aïllament, instal·lacions tèrmiques, plaques solars o millores en la
il·luminació d’espais. La data límit per demanar-los és el 31 de juliol del 2021.

La Casa de l’Energia
Des del gener, l’equipament municipal La
Casa de l’Energia realitza assessoraments i
acompanyaments per a aquell veïnat que
vol instal·lar-se plaques fotovoltaiques als
seus edificis. A més a més, ofereix informació i formació per reduir el consum d’energia i, en definitiva, per estalviar diners en la
factura energètica.
Per aconseguir més informació de totes aquestes accions, així com ajuts i subvencions en matèria energètica, cal que
envieu un correu electrònic a casaenergia@elprat.cat.

Consells d’estalvi
per a negocis
Si teniu un negoci, podeu estalviar
entre 300 i 3.000 €/any només
millorant la contractació de
l’electricitat. Com? Entreu a elprat.
cat/estalvielectric, empleneu el
formulari corresponent i seguiu
les indicacions i recomanacions
sobre la millor tarifa i la
potència que necessiteu.
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El Prat, Viladecans i Sant Boi
reclamen que s’acceleri i ampliï
la protecció del delta
Els alcaldes del Prat i Viladecans, Lluís Mijoler i Carles Ruiz, i l’alcaldessa de Sant Boi,
Lluïsa Moret, han demanat conjuntament
a la Generalitat que acceleri de forma immediata l’aprovació i desenvolupament
del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat,
pendent des del 1994. També reclamen

Ya se ha
decidido
cómo se
reformarán
tres espacios
de la ciudad
Finalizan los procesos
participativos para
el nuevo diseño de
las plazas Disset de
Setembre y Estany
de Sant Maurici y del
paseo Ramon Codina

actuacions a l’Estat, ja que és l’administració responsable de la gestió de l’aeroport.
Mijoler, Moret i Ruiz es van trobar a
l’ajuntament del Prat el 21 d’abril, dos
mesos després de l’advertència de la Comissió Europea a les institucions estatals
per a la millor protecció d’aquest territori.
Aquest termini de dos mesos és el que va

Aspecto actual del
paseo Ramon Codina.

Entre los meses de enero y marzo se hicieron tres procesos participativos vinculados a la remodelación y mejora de las plazas Disset de Setembre y Estany de Sant
Maurici, y del paseo Ramon Codina.
La ciudadanía pudo aportar propuestas
de usos y configuraciones para estos espacios. Una vez analizadas, el Ayuntamiento
explicará cómo será la reforma final de los
tres lugares. Lo hará de manera virtual, a

Carles Ruiz (alcalde de
Viladecans), Lluís Mijoler
(alcalde del Prat) i
Lluïsa Moret (alcaldessa
de Sant Boi), durant
la trobada que van
mantenir el 21 d’abril a
l’ajuntament del Prat.

donar la Comissió Europea per respondre
els seus requeriments i, en cas contrari, va
alertar que la qüestió podria acabar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tots
tres municipis lamenten que de moment
no s’hagi fet res.

Vídeo a elprat.tv

través de la plataforma Zoom. El martes 11
de mayo tendrá lugar la sesión de la plaza
Disset de Setembre; el martes 18 de mayo,
la del paseo Ramon Codina, y el martes
25 de mayo, la de la plaza Estany de Sant
Maurici.
El horario de todas las sesiones será de
18 a 19:30 h. Para participar hay que pedirlo al correo participacio@elprat.cat.
Para saber más sobre los procesos se
puede consultar el sitio web Decidim el
Prat o también darse de alta del boletín
informativo de El Prat Participa.
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La plaça de l’Església,
més accessible,
verda i endreçada

D

esprés d’uns mesos
d’obres, la plaça de
l’Església és ara més
accessible al pas de les persones, gràcies a
un paviment més suau i a rampes amb poc
pendent. A més, la seva part central tindrà
més ombra gràcies a la plantació de nous
arbres, alhora que s’hi ha millorat l’enllumenat. Les obres han tingut un cost d’uns
356.000 €, finançats al 50 % per l’Ajuntament i la Generalitat.
Restes de l’antiga església
Durant les obres es van trobar restes de

l’antiga rectoria i del conjunt parroquial,
datades entre els segles XVII i XX. Properament, el Cèntric acollirà una exposició
sobre les restes trobades, amb tota la informació recollida i el seu valor històric.
Pressupostos participatius
La reforma d’aquesta plaça va ser una de
les propostes més votades i, finalment,
aprovades en el marc dels Pressupostos
Participatius 2017-2019, amb els quals es
van dur a terme 23 projectes diversos.

Vídeo a elprat.tv

Millor accés a
contenidors
i parades
d’autobús
L’Ajuntament del Prat ha
començat a executar més de
80 actuacions per millorar
l’accessibilitat a les illes de
contenidors i a les parades
d’autobús de la ciutat.
La majoria d’actuacions
consisteixen a tapar els
escocells dels arbres que
suposen un perill d’ensopegar,
tot cobrint-los amb paviment
drenant i flexible. També es
reforçarà la senyalització viària
per indicar la prioritat dels
vianants, es retirarà el mobiliari
urbà que obstaculitzi el pas i,
com a prova pilot, al c. Anoia
es posarà una plataforma per
millorar l’accés a una illa de

Visita institucional a les obres. Al centre, la
presidenta de l’Associació Veïnal del Nucli Antic,
Rosario Amador, qui va manifestar
que “la reforma era molt necessària
i ha quedat molt maca”.

contenidors que està a diferent
nivell que la vorera; si es
demostra útil, s’aplicarà a més
indrets.

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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ÉS NECESSÀRIA ENTRADA O RESERVA DE LOCALITAT A TOTS ELS
ESPECTACLES I ACTIVITATS
Totes les activitats tenen aforament limitat i serà obligatori l’ús de mascareta, higiene de mans i respectar les distàncies de seguretat.

#culturasegura #alpratenscuidem

CICLE ENTREJAZZATS
La primavera ens porta aires de jazz.
La Capsa i el Cèntric Espai Cultural, amb el
suport de L’Escola d’Arts en Viu, han preparat
un tast de propostes en diferents formats per
endinsar-se i gaudir d’aquest gènere musical.

PERE MIRÓ & MARC FERRER TRIO EN CONCERT
Cèntric Espai Cultural. Divendres 7, a les 19 h

IRENE REIG QUINTET EN CONCERT

La Capsa. Diumenge 16, a les 12.30 h

INICIA’T AL JAZZ

Tres tallers per descobrir i conèixer el món sonor vinculat
al jazz. Amb Pere Miró.

Cèntric Espai Cultural

Jazz per a tots els gustos

Dijous 6, a les 18.30 h
Bufadors salvatges

Dijous 13, a les 18.30 h

De Nova York a Kingston via Nova Orleans

Dijous 20, a les 18.30 h

Descobreix més activitats i propostes a elprat.cat/cultura i a les webs i xarxes
socials dels centres culturals de la ciutat

Segueix-nos a ElPratCultura

T EATRE

HISTÒRIA D’UN SENGLAR,

de Gabriel
Calderón
Monòleg
interpretat per
Joan Carreras
al voltant dels
mecanismes
de poder
contemporanis, el desig i el ressentiment.
Una reflexió sobre els límits de l’ambició
humana.

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Dissabte 15,
a les 20 h. Preu: 15 € Anticipada: 10 €

M ÚSICA

L’ESCOLA SONA

C INEMA

Proposta de
creació local de
Víctor Emil,
membre del
Taller del Teatre
Kaddish, que ens explica la història
de dos joves que es troben buscant
un lloc on viure.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Divendres 14 i dissabte
15, a les 19 h. Diumenge 16, a les
18 h. Entrada: 8 €

Nova oportunitat de
veure alguns dels combos
de L’Escola d’Arts en Viu
en directe!

La Capsa
Dijous 13, a les 19 h

DIJOUS TEATRE

ENTRAR A VIVIR,

amb Adriano Galante
Què passa quan
entrem en trànsit?
Què succeeix en un
moment d’èxtasi?
Adriano Galante investiga la consciència en
forma de conferència performativa i concert.

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dijous 20,
a les 20 h. Preu: 12 € Anticipada: 8 €

..

QUAN ENS VAM TORNAR A
CONÈIXER

Enguany, la Festa de la
Dansa ha esdevingut
un procés de treball
que s’ha materialitzat
en una peça audiovisual
que mostra una dansa col·lectiva amb tots
els estils i les identitats pròpies de la dansa
al Prat i una exposició que ens mostrarà el
procés de creació.
Estrena en línia: diumenge 9, a les 19 h

a les xarxes socials de @ccjardinspau

Exposició: del 17 de maig a l’11 de juny

al Centre Cívic Jardins de la Pau

CONCERT-VERMUT:
LA PERRA
BLANCO

La Perra Blanco,
el projecte musical
de la jove Alba
Blanco, presentarà
el seu primer àlbum Bop & Shake.

La Capsa. Dissabte 22, a les 12.30 h

VIU L’ÒPERA!: SALOMÉ

Òpera creada per Richard Strauss
que va provocar un escàndol quan
es va estrenar. La figura de la
princesa Salomé, encapritxada de
Jochanaan, un profeta empresonat,
representava l’epítom de la luxúria
pervertida.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 28, a les 17.30 h

CINE CLUB

JOSEP

2020, França, Espanya, Bèlgica
Pel·lícula d’animació ambientada el febrer de 1939. En un
camp de concentració a França, dos homes fan amistat.
Un és l’artista Josep Bartolí, l’altre, un gendarme que li
facilita llapis i paper per a que pugui dibuixar.

Cinema Capri. Dimecres 19, a les 19.30 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA CAPRI

FESTA DE LA DANSA

Per consultar pel·lícules i horaris truqueu al 93 379 59 43 o visiteu el web
www.cinecaprielprat.com

CONCERT: ÁTROPOS

Parcous, en
col·laboració
amb la
compositora
argentina
Rocío Cano Valiño, proposa un
workshop i un concert al voltant de la
música de nova creació amb mitjans
audiovisuals per a saxo i percussió.

La Capsa. Divendres 28, a les 20 h
Entrada: 6 €

CROP D’SCRAP

EL REPTE DEL LLIBRE
ALTERAT

Trobada en línia d’aficionades a l’scrap
que s’organitza un cop al mes, des
del grup ScrapPrat, per compartir
projectes i idees.
Activitat en línia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 6, a les 17.30 h

PASSEJADES DE
PROXIMITAT

Nou cicle de passejades per l’entorn
agrícola, horts urbans i el petit comerç
de la ciutat, dins del projecte de cuina
de proximitat i sostenible.
Activitat adreçada a persones
majors de 60 anys

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dilluns 3, 17 i 31, a les 9.30 h

DEL PRAT AL PLAT

E XPOSICIONS

EL PRAT 1939. LA REPRESSIÓ FRANQUISTA

Exposició que pretén per una banda, donar testimoni i
explicar com el franquisme va establir a escala local les
estructures bàsiques que li van permetre exercir una
repressió sense precedents durant dècades, quantificant
el seu impacte al Prat. Per una altra, reflexionar sobre
l’estat actual de la recuperació de la memòria històrica.
Comissariat a càrrec de Joan Montblanc amb la
coordinació de l’Arxiu Municipal del Prat.

Cèntric Espai Cultural. Fins al 31 d’octubre

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Com s’alimenta la ciutat?

BOMBO AL CIRC

Dilluns 10, a les 18 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Fins al 16 de juliol

Com evitar el malbaratament?

Exposició i espai interactiu per apropar la ciutat al
món del circ i al projecte que s’ha anat construint
des del Centre Cívic al llarg dels darrers anys.

És veritat que sempre hi ha de tot al
Mercat? Dilluns 17, a les 18 h

Dilluns 31, a les 18 h

TEATRE I MÚSICA

BOMBO AL CIRC

BYE BYE, CONFETTI, amb La Baldufa Teatre

de Sempre arriba
Un espectacle en llenguatge clown
amb acrobàcia aèria, que ens convida a
sortir de la rutina i gaudir del moment.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

Un espectacle de pallassos
extravagants i autèntics, en què
les mitges tintes no tenen cabuda.
Humor i amor, a parts iguals.
Edat recomanada: a partir de
6 anys

I NFANTIL

Cicle que apropa
el camp al nostre
dia a dia, a partir
d’activitats
d’aprenentatge
col·laboratiu, posant el pes en els
aliments de temporada, quilòmetre zero i
l’aprofitament alimentari.

C’EST PAS POSSIBLE,

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 22, a les 18 h

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 2, a les 12 h
Preu: 6 € Anticipada: 4,5 €

TALLERS

CONTES DEL MÓN AMB LES GERMANES
BALDUFA, amb Tanaka Teatre

TARDES EN FAMÍLIA A LA PALMIRA

Teatre i titelles per viure una
aventura trepidant sobre els raïls
de la fantasia! Amb molt d’humor
i la participació de petits i grans
esbrinarem el missatge que s’amaga
darrere de cada conte.
Edat recomanada: entre 3 i 10 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau. Diumenge 9, a les 12 h

CONTES DES DEL ROSER, amb Narra la Rosa

Espectacle familiar que presenta
dues fantàstiques històries:
El roser universal i La dragona
Ona. Un espectacle de creació
bilingüe que porta a escena valors
com la igualtat de diferències, la
importància de compartir i l’amor
per la natura.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

Cèntric Espai Cultural. Divendres 14, a les 18 h

Un espai de trobada per passar una bona
estona amb els més petits de la casa: compartir
experiències, fer treballs manuals...
Edat recomanada: de 6 a 10 anys
Activitat en línia

Centre Cívic Palmira Domènech. Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 6, Berenars divertits i saludables!
Dijous 13, Titelles i ninots de drap!
Dijous 20, Bombolles resistents
Dijous 27, De l’hort al plat

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Autòmat pintor!
Has sentit mai a parlar dels autòmats?
Podries construir-ne un amb materials
quotidians? Crearem el nostre autòmat
pintor, que funcionarà gràcies al circuit
elèctric que construirem.
Edat recomanada: entre 8 i 12 anys
Activitat en línia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 15, a les 10.30 h
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Preinscripcions
a l’Escola d’Arts
en Viu per al
curs vinent
Continua la línia d’oferir
noves places de teatre
i dansa, així com la
participació en projectes de
creació interdisciplinaris
L’Escola d’Arts en Viu obre el procés de
preinscripció per al curs vinent, en el qual
mantindrà l’oferta presencial amb les mesures de seguretat que s’han aplicat durant el curs actual i que han donat bons
resultats. Principalment, s’hi obriran noves
places de dansa i teatre, però també de
música i de projectes interdisciplinaris. S’hi
mantindran els programes formatius per a
infants de 0 a 7 anys, amb les Arts en Família i la Sensibilització Artística, que combina la dansa, la música i el teatre.

L’Artesà, així com en projectes d’Artefactes
Escènics i pràctiques de creació.
Calendari
Per a les disciplines de música, teatre i
dansa s’hi desenvolupen els programes
Bàsics, tant per a infants, com per a joves
i i per a adults, els programes d’Aprofundiment (Avançat i A mida) i el programa
de Preparació per a l’accés a grau superior.
També s’hi poden cursar assignatures
de confluència, amb pràctiques interdisciplinàries, que combinen la formació en
música, teatre i dansa i ofereixen l’oportunitat de participar en projectes en col·laboració amb artistes residents al Teatre

Publicació de l’oferta de places
vacants: 20 de maig
Preinscripcions: del 25 de maig al 4
de juny
Matriculacions: de l’1 al 16 de juliol
Tot el procés de preinscripció i matriculació es pot realitzar a través de la web
elprat.cat/lescoladartsenviu. L’horari
d’atenció presencial a Torre Balcells és de
dilluns a divendres de 16 a 21 h.

Tornen les
sessions “Parla
amb l’alcalde”
Les trobades periòdiques de l’alcalde Lluís
Mijoler amb la ciutadania, conegudes amb
el títol de “Parla amb l’alcalde”, van quedar
interrompudes a causa de la irrupció de la
pandèmia. Ara, quan la situació comença
a estar més controlada, aquestes sessions
es reprendran. Tot i així, caldrà mantenir-hi
diverses mesures de seguretat sanitària i,
a més, serà necessari inscriure-s’hi prèviament trucant al Departament de Protocol
de l’Ajuntament, al número de telèfon 933
790 050, extensió 5144 o al correu protocol@elprat.cat. La propera trobada del
“Parla amb l’alcalde” se celebrarà el dijous
13 de maig, a les 19 h, al Centre Cívic Jardins de la Pau.

Una de les trobades de
Mijoler amb el veïnat, abans
de l’inici de la pandèmia.
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VICENTE ROLDÁN

Coreògraf que ha
desenvolupat el seu TFG
al Teatre L’Artesà

La Moderna,
propostes
teatrals amb
segell pratenc

E

l Teatre L’Artesà presenta una nova edició de
La Moderna, la línia de
suport a la creació local, que alimenta
la programació d’arts en viu de la ciutat:
quatre espectacles que donaran visibilitat
a peces amb segell pratenc.
La Moderna va néixer ara fa un any com
a projecte que connecta els equipaments
públics amb el teixit creatiu, articulant
una línia d’acció clara que afavoreix el
desenvolupament local en l’àmbit de les
arts. La Moderna és el resultat d’una sèrie
d’accions (com ara la concreció d’un mapa
de la creació, les presentacions de temporada, les trobades amb els agents implicats en les arts en viu) que ajuden a construir la projecció de futur i sentir el pols de
la creació pratenca.

Dijous Teatre
Les peces de Vicente Roldán i Martí Castellarnau tancaran el cicle Dijous Teatre,
el 10 de juny a les 20 h. La dansa i el text
es donaran la mà en una doble sessió per
presentar les seves òperes primes, en una

carta blanca que vol donar continuïtat al
treball d’acompanyament que du a terme
el Teatre L’Artesà amb els TFG (Treballs de
Final de Grau) d’àmbits creatius liderats
per pratencs i pratenques.

Suport a futurs
professionals
Precisament, el projecte dedicat als TFG
ha estat i continua sent una gran oportunitat per als futurs professionals de les
arts del Prat: La Capsa, l’Escola d’Arts en
Viu i L’Artesà han unit esforços per acompanyar pratencs i pratenques en formació
artística i cobrir les necessitats que els sorgeixen a l’hora de presentar el treball final
d’estudis superiors. Espai i temps són les
dues premisses necessàries per desenvolupar la professionalització artística amb
les millors condicions. Els equipaments
es comprometen a una escolta activa que
faci créixer els projectes a través d’una
tutorització i més capacitació tècnica, artística, de producció o distribució, entre
altres aspectes. Els TFG s’han convertit en
les llavors creatives locals que, sumades al

“El procés de creació que estic
desenvolupant per a La Moderna està sent
fructífer. Poder comptar amb l’espai, els
recursos, el suport i l’assessorament de
l’equip humà i artístic de L’Artesà és molt
enriquidor com a coreògraf i artista. Estic
encantat de poder fer aquest procés de
creació a la meva ciutat i poder compartirlo amb els meus veïns abans de projectar
la peça coreogràfica cap a altres destins”.

MARTÍ CASTELLARNAU
Artista i professor de
L’Escola d’Arts en Viu que
ha desenvolupat el seu TFG
al Teatre L’Artesà

“El salt al buit que suposa l’entrada al
món professional de les arts, després del
paraigua de l’acadèmia, és una cosa que
genera neguit. Però he tingut la sort de
viure en una ciutat que posa la cultura
al centre i que té un teatre públic amb
una mirada molt àmplia del fet artístic.
Poder desenvolupar la meva primera
peça en aquest entorn és una sort que
hauria d’estar a l’abast de tothom”.

ric teixit ja existent, dibuixen un Prat que
té cura del binomi formació-cultura, atent
a l’escena jove i a la innovació cultural,
motors de ciutat.

Més a la tardor
El cicle La Moderna continuarà a la tardor
amb diferents cartes blanques dedicades
a les dramatúrgies textuals contemporànies, amb Una intervenció, un text del
dramaturg Mike Bartlett dirigit per Sílvia
Sabaté; al moviment, amb Sempiternos,
de Mavi Arias, i als nous llenguatges i artistes emergents, amb Juana Dolores.
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Preinscripció al
batxillerat
El batxillerat prepara l’alumnat
perquè pugui incorporar-se
a estudis posteriors, tant
professionals com universitaris. Els
instituts Baldiri Guilera, Estany de
la Ricarda, Ribera Baixa i Salvador
Dalí posen a l’abast del jovent el
batxillerat en les modalitats d’arts
escèniques, ciències i tecnologia,
humanitats i ciències socials. El
termini de presentació de sol·licituds
per al curs vinent és de l’11 al 17
de maig. Més informació sobre
portes obertes i preinscripció
i matrícula telemàtiques a
elprat.cat/educacio.

Preinscripció als cicles
formatius
Una altra via a banda del batxillerat
és la formació professional, al Prat
impartida als instituts Les Salines i
Illa dels Banyols, que ofereixen 29
cicles formatius que corresponen a
11 famílies professionals diferents,
estudis que són una de les millors
vies d’accés al mercat laboral. Els
terminis per presentar-hi sol·licituds
són de l’11 al 17 de maig per als
cicles formatius de grau mitjà i del
25 al 31 de maig per als de grau
superior. Més informació sobre
portes obertes i preinscripció a
elprat.cat/educacio.

Una plaça per a Xavi
Ruiz
L’actual pl. de la Cerdanya, al sector
industrial del Fondo d’en Peixo,
portarà el nom de Xavi Ruiz Millán,
per la seva contribució fonamental
a la cultura popular del Prat. En Xavi
Ruiz va ser fundador de la Colla de
Diables i del Ball de Diables del Prat.

Preinscripció a les escoles
bressol municipals: del 10
al 21 de maig
Es farà per via telemàtica,
amb suport telefònic
per a les persones que
hi tinguin dificultats
La preinscripció a les escoles bressol municipals del Prat per al curs 2021-22 es farà del
10 al 21 de maig. Enguany, aquest tràmit es
farà només per via telemàtica, emplenant
un formulari que trobareu al web municipal
(elprat.cat). Les persones que tinguin dificultats per fer el tràmit poden rebre suport
telefònic trucant al servei OAC 360º (tel. 935
954 414, de 8 a 20 h) o a l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME), al 933 790 050, de
dilluns a dijous de 9 a 13:30 h i de 16:30 a
18 h i els divendres de 9 a 13:30 h.

Tarifació social
L’Ajuntament del Prat vol afavorir l’escolarització en aquestes edats primerenques i
per això ofereix mesures com la tarifació
social, que ajuda les famílies amb dificultats econòmiques a pagar la matrícula.

Projecte educatiu comú
Les escoles bressol municipals del Prat
comparteixen un projecte educatiu marc,
en què l’infant és el centre del seu propi
aprenentatge i es compta amb el paper
participatiu de la família.
Les escoles bressol faran jornades de
portes obertes en què mostraran els espais on es desenvolupen els infants i els
materials, i explicaran els projectes pedagògics de cada centre.
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l programa municipal
IntersECCions (Educació, Cultura i Comunitat)
ha donat continuïtat a tots els projectes
que hi ha en marxa i ha generat accions
noves, adaptant-se al context sanitari específic de cada moment. Trobareu totes
les informacions i novetats a elprat.cat/
interseccions.

El programa
IntersECCions
adapta els
projectes en un
curs insòlit

La col·laboració, la base
de tot
Una de les claus d’IntersECCions és la relació i col·laboració entre escoles, comunitats, xarxa d’equipaments de la ciutat,
etc. En aquest any de pandèmia, aquesta
manera de fer ha pres més rellevància
que mai, adaptant tots els projectes a les
particularitats i necessitats de cada centre.
Gràcies als lligams construïts els darrers
anys, tots els projectes d’IntersECCions
han tingut continuïtat, i fins i tot s’hi ha
incorporat moltes novetats. L’adaptació
ha comportat haver de treballar en petits
grups i incorporar la dimensió digital en el
desplegament dels projectes.
El resultat del treball en alguns projectes ja s’ha començat a compartir amb
la ciutadania aquest abril i seguirà fins a
finals de curs. Alguns exemples són la celebració de l’Spring Festival, la publicació
dels Petits Contes, les mostres del Connexions i dels projectes artístics als centres
educatius.
Una aposta per la ciència
Una de les novetats del curs ha estat la
posada en marxa del projecte en xarxa
La Ciència del Vol, que treballa el mètode
científic des de la temàtica del vol, amb
una mirada comunitària. Hi participen
quatre escoles, el Centre Cívic Palmira
Domènech, el CRP del Prat i la Biblioteca
Antonio Martín.

Trobareu un vídeo sobre aquest
projecte a elprat.tv

Un dels experiments
del projecte en xarxa La
Ciència del Vol, al pati de
l’escola Bernat Metge.

VIDA
PRATENCA
18è FÒRUM DE TREBALLS
DE RECERCA: NOU
FORMAT I ESPAI WEB
El 18è Fòrum de Treballs de Recerca s’ha
celebrat enguany amb un nou format: l’exposició
dels treballs s’ha fet en dues taules rodones, on
s’ha posat en valor el recorregut d’aprenentatge
humà, vital i acadèmic de l’alumnat. Com que
no hi va haver públic a causa de la pandèmia,
les taules rodones es van enregistrar; les podeu
veure a elprat.cat/treballsderecerca. Fins al 7 de
maig podeu consultar els Treballs de Recerca a
l’Arxiu Municipal del Prat.

37è CONCURS
DE FOTOGRAFIA
PRATIMAG
El concurs de fotografia Pratimag,
organitzat per l’Agrupació
Fotogràfica Prat, ha arribat a la
37a edició. Les fotos finalistes i
guanyadores s’han pogut veure
al Centre Cívic Jardins de la Pau
fins al 30 d’abril. Enguany hi ha
un total de 10 premis i s’hi han
presentat 457 fotografies. Aquí
podeu veure’n dues: la de més
a l’esquerra, el Primer Premi
Pratimag 2020 Paseando, de Luis
Aracil Roux i, al costat d’aquestes
línies, el Premi Ciutat del Prat
El hombre y la paloma, de José
Reyes Belzunce.

TAULA COMUNITÀRIA DE SANT COSME
Setze entitats i associacions del barri de Sant Cosme s’han
reunit recentment en el marc de la Taula Comunitària, presidida
pel regidor David Vicioso. L’objectiu de la Taula és implicar les
entitats en el Pla Estratègic 2020-2030, que pretén la millora
del benestar de les persones residents al barri i dissenyar
accions en les quals pugui participar tota la ciutadania del Prat,
per millorar relacions i generar espais de trobada i cohesió.

LA CARXOFA PRAT ES PROMOCIONA ALS
MERCATS DE BARCELONA
En el marc de la campanya “El Prat i Sant Boi, capitals mundials
de la carxofa”, diversos mercats de Barcelona reparteixen
entre la seva clientela bosses de tela amb l’objectiu de
promoure la producció i el consum d’aquesta hortalissa
tan emblemàtica del Parc Agrari del Baix Llobregat.

ROSES, LLIBRES I AMOR
El 23 d’abril, Sant Jordi, va tornar a ser una diada una mica especial a causa de la pandèmia, però no hi van faltar les roses, els
llibres i l’amor. Llibreries, floristeries i entitats van tornar a treure paradetes al carrer, ubicades de forma que no provoquessin
aglomeracions de gent. La màgia de Sant Jordi es va imposar al drac del virus, un cop més.

BRODEM EL MERCAT

PRATIJORDI, UN SANT JORDI BEN ESPECIAL
Aquest darrer dia de Sant Jordi, les AMPA i AFA del Prat, amb la
col•laboració del programa de voluntariat per la lectura LECXIT i la
Biblioteca Antonio Martín i amb el suport de l’Ajuntament, de les
escoles, dels comerços i del Prat Actiu, van organitzar el PratiJordi,
activitats relacionades amb la literatura per aconseguir que, tot i la
pandèmia, els infants i les famílies del Prat gaudissin de la diada. El
PratiJordi es va fer del 19 al 25 d’abril: gimcana literària (foto), conte
radiofònic, recomanacions de booktubers, recerca d’un Sant Jordi
sobre rodes, elaboració de dibuixos...

“Brodem el mercat” és un projecte comunitari per
dinamitzar el Mercat Municipal de la plaça de la
Vila i consistent a omplir de color la façana i els
espais interiors del mercat. La decoració, que es va
estrenar el 23 d’abril, amb motiu de la diada de
Sant Jordi, s’hi mantindrà fins al dia de Sant Joan.
Els elements han estat creats per la comunitat
pratenca en forma de flors, pompons de llana,
bastidors brodats i pintats en diferents estils, i amb
alguns especialment dedicats a Sant Jordi, amb
retrats de poetesses i poemes sobre la primavera. La
proposta ha estat impulsada pel Mercat Municipal i
desenvolupada pel Centre Cívic Palmira Domènech.
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Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat,
els ajuntaments, les
entitats d’economia social i les cooperatives de la nostra comarca organitzen la
sisena edició del Maig Cooperatiu, tot un
cicle d’activitats de difusió de l’economia
social i cooperativa.
L’economia social promou la participació de les persones membres, l’ocupació
estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local. Existeixen
cooperatives de treball a tots els àmbits i
sectors, des de l’atenció a les persones, les
energies renovables, la comunicació o la
indústria, entre d’altres. Alhora, les iniciatives d’economia social i solidària prioritzen
les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia, a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
S’adapta a la pandèmia
El Maig Cooperatiu s’adapta a aquesta
època d’incertesa per la pandèmia, amb
algunes novetats: contindrà molta programació virtual i la majoria d’actes presencials es faran en espais grans i ben ventilats, com el cinema Capri, o a l’aire lliure.
Mostra de l’Economia Social i
Cooperativa del Baix Llobregat
La Mostra de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, que els darrers
anys es venia fent en el marc de la Fira
Avícola del mes de desembre, s’incorpora al Maig Cooperatiu i recupera un espai
emblemàtic del cooperativisme local, al
carrer i amb un concert de clausura que
ens ofereix el Festival Esperanzah.
El programa incorpora més de 20 activitats organitzades per les entitats i empreses de l’economia social i cooperativa
local.

Trobareu més informació a
elprat.cat/maigcooperatiu, i
podeu consultar totes les
activitats de la resta de la
comarca a ateneucoopbll.cat

Una altra economia
és possible,
i ja és aquí
Cicle d’activitats durant tot el mes per conèixer
millor l’economia social i cooperativa
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La Mostra de l’Economia Social i Cooperativa,
que els darrers anys se celebrava en el marc
de la Fira Avícola, s’integra a partir d’enguany
en les activitats del Maig Cooperatiu.

Activitats destacades

Conversa “Festivals en temps de
pandèmia”
13 de maig. Online
Experiència de festivals que, malgrat tot, han pogut tirar

Jornades d’habitatge de la COV
Del 30 d’abril al 31 de maig. Online
La Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) organitza el cicle
d’activitats “Alternatives que funcionen: respostes a la crisi
de l’habitatge”, xerrades i conferències en format en línia
per descobrir què pot aportar el cooperativisme a la situació
actual de l’habitatge.
Hi haurà xerrades sobre cohabitatge, alternatives per al
finançament de l’habitatge social, nous models constructius
col•laboratius, etc. (Inscripcions a elprat.cat/maigcooperatiu)

Jornades de bones pràctiques de
l’economia social davant la covid-19
6 de maig. Online
Exemples d’algunes empreses socials i cooperatives que han
fet accions per reinventar-se i adaptar-se a la nova situació
provocada per la pandèmia: Cafè del Centre de Caldes de
Montbui, La Fundició, Massats i Solidança. (Inscripcions a
elprat.cat/maigcooperatiu)

Documental Valor social.
Ciutat cooperativa
11 de maig, 19 h. Cinema Capri

endavant i compartir els valors de solidaritat, cooperació i la
cultura com a eix transformador de la societat. (Inscripció a
elprat.cat/maigcooperatiu)

Documental De l’econoMIA
a l’ecoNOSTRA
18 de maig, 19 h. Cinema Capri
Un viatge des dels inicis del cooperativisme a la comarca del
Baix Llobregat al ressorgiment d’iniciatives d’economia social
i solidària. Es centra en la feina que desenvolupa el Labesoc
de GATS dins l’ecosistema d’economia social i solidària de
Sant Cosme del Prat. També es projectarà el curtmetratge

Igual de diferentes, produït per La Claqueta Social amb el
suport de la Fundació Esperanzah i Gats.

Mostra de l’Economia
Cooperativa del Baix Llobregat
29 de maig, d’11 a 19 h. Pl. de
Roigé i Badia i c. Primer de Maig
La MESCdBLL se celebrarà en un dels espais més
emblemàtics del cooperativisme del Prat i de la comarca. La
mostra acull una representació de les principals empreses i
entitats de l’economia social i cooperativa del Baix Llobregat,
per donar a conèixer als visitants que una altra economia ja

Documental produït per l’Ajuntament del Prat sobre la tasca

és aquí i pot oferir solucions en tots els àmbits del consum.

que realitzen algunes de les principals entitats d’economia

Segur que, entre totes les idees, projectes i serveis que hi

social i cooperativa de la ciutat i sobre la feina de calcular

trobareu, hi haurà temes que us interessaran per millorar els

l’impacte social que generen. (No cal inscripció.)

vostres serveis i aportar valor social a la comunitat.
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Arrenca el
programa
TTT: Treball,
Talent i
Tecnologia
El Prat, Sant Boi i Viladecans
impulsen el projecte local
Logística 4.0: generant un
ecosistema d’innovació

E

l Prat, Sant Boi i Viladecans comparteixen,
més enllà del conreu de
carxofa, molts altres aspectes econòmics
estructurals. Tots tres municipis col·laboraran a partir d’ara en el projecte “Logística
4.0: generant un ecosistema d’innovació”,
a fi de contrarestar els efectes de la crisi
originada per la covid-19 i millorar la competitivitat de les persones i les empreses.
El projecte s’emmarca en el programa de
Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació
de Barcelona.
Tecnologia i transició digital
L’objectiu del projecte és fomentar actuacions de promoció de l’ocupació i de reac-

tivació econòmica, a través de l’impuls de
la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses.
Es tracta de caminar cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
Aquest objectiu es vol aconseguir a través de la modernització, digitalització i tecnificació de les empreses de la cadena de
valor de la logística tradicional, mitjançant
la millora de la capacitació, la retenció del
talent i la creació d’ocupació de qualitat.
Els destinataris del projecte són tant els
col·lectius d’empreses del sector, com les
persones en atur i aquelles que volen millor la feina.
Línies de treball

nes i empreses i definir les actuacions en
consonància.
2. Aliances estratègiques per fer partícip
el teixit socioeconòmic en les accions a
realitzar.
3. Fer accions formatives per disminuir la
bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
4. Digitalització del teixit empresarial perquè sigui més competitiu.

El programa s’articula en 4 línies de treball:
1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual,
per detectar les necessitats de les perso-

Per a més informació podeu contactar
amb la tècnica del projecte, Isolda Busquets:
busquetsr@elprat.cat, tel. 934 786 878.

L’Ajuntament
ha posat a
disposició del
teixit econòmic i
comercial del Prat
un milió d’euros
des del gener

Al març es va tancar la convocatòria de les subvencions per fer front a l’impacte econòmic
negatiu causat per la covid-19, amb una dotació de 500.000 euros.
Els propers mesos s’obriran els terminis de les diferents convocatòries per a l’any 2021,
que permetran sol·licitar les subvencions de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic. El total
d’aquest fons de reactivació econòmica és de 588.000 euros.
En total hi haurà sis convocatòries adreçades a diferents beneficiaris. L’objectiu és donar
suport a les empreses i comerços, al treball autònom i a les cooperatives, fomentar l’ocupació
de qualitat al municipi, donar suport a les actuacions de dinamització de les associacions de
comerciants i millorar l’accessibilitat en establiments comercials, serveis i restauració.
Més informació al telèfon 93 478 68 78, al mail oae@elprat.cat i al web municipal
http://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio.
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Commemorem
el 17 de maig,
Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia

E

l 17 de maig serà el Dia
Internacional contra la
LGTBIfòbia, una diada
que pretén mostrar el suport i reconeixement a totes les persones que han estat
perseguides, discriminades o violentades
a causa de la seva identitat o orientació
sexual.
Aquesta data es commemora des del
17 de maig del 1990, quan l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat de la llista de trastorns
sexuals. Tot i així, encara queda molt per
fer, ja que actualment més de 70 països al
món criminalitzen l’homosexualitat i condemnen els actes sexuals entre persones
del mateix sexe.

El Prat, una ciutat compromesa
A la nostra ciutat es realitzaran diverses
accions per commemorar aquest dia, que
pretén lluitar i sensibilitzar contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
L’activitat principal serà la formació “Diversitats sexuals”, que anirà a càrrec de la
Cooperativa Candela, i tractarà de visibilitzar les diverses formes possibles de viure
la identitat, el cos, el gènere i la sexualitat.
Per poder participar-hi visiteu el web elprat.cat/aulaciutadania.

El paper del món local és primordial per
promoure societats igualitàries i respectuoses amb les diversitats i la llibertat. Per
això, a finals de l’any 2020 es va aprovar
al Prat el Pla local per la diversitat sexual,
afectiva i de gènere.
Aquest pla local és un document estratègic que ha de guiar les polítiques municipals per als propers anys i que té per
objectiu erradicar les desigualtats que es
deriven del sistema de gènere.

Taula LGTBI, l’11
de maig

El 31 de març va ser el Dia Internacional de
la Visibilitat Transgènere. Per commemorar
aquesta diada, que pretén sensibilitzar
contra la discriminació que pateixen les
persones transgènere arreu del món i
alhora visibilitzar el col•lectiu, es va penjar
a la Casa de la Vila la bandera transgènere.
L’Ajuntament del Prat compta amb un
Pla local per la diversitat sexual, afectiva
i de gènere, que emmarca les polítiques
municipals en matèria LGTBI, aprovat pel
Ple Municipal a l’octubre del 2020. A més, el
Ple ha aprovat diverses mocions impulsades
per entitats defensores de la causa trans.

VALLE
ALCAIDE

Entidad LGTBI
Pota Blava
“En nuestra entidad asesoramos sobre dudas
y conceptos respecto al colectivo LGTBI, y
acompañamos y derivamos a las personas
y familiares a los servicios municipales
correspondientes si necesitan más ayuda.
Poco a poco iremos implementando
más recursos. Podéis encontrarnos en
Instagram (@lgtbipotablava) o contactarnos
en lgtbipotablava@gmail.com”

La Taula LGTBI del Prat, l’espai
participatiu per impulsar accions,
idees i col·laboracions en la
implementació de polítiques LGTBI
al municipi, es durà a terme el
proper 11 de maig a les 18:30 h.
Si hi voleu participar, podeu

ARIADNA
SANTANA

Una de las
mamás de Lola

contactar amb el Programa
Municipal de Feminisme i LGTBI, a les
Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 4), a
través del correu (LGBTI@elprat.cat)
o trucant al 933 700 050, ext. 5600.

“Nuestro mundo está cambiando y, con
él, también las personas y los diferentes
modelos familiares. Ante esta diversidad,
quiero un mundo que elimine todo tipo
de prejuicios y afronte nuevos valores”.

UNA ASSOCIACIÓ
VEÏNAL CADA
MES

José Moreno

Presidente de la asociación
vecinal
¿Cómo nace la entidad y por
qué?
La entidad se creó en agosto
del 1982 para reivindicar varios
servicios. Esto era un barrio nuevo,
con solo tres bloques hechos, y no
tenía de nada, así que se empezó
a reivindicar que se arreglara un
bloque de Adigsa que estaba mal
hecho, se reivindicaban colegios,
las plazas porque no existían, y las
calles estaban marcadas y poco
más.
Desde entonces, todo ha
cambiado mucho.
Sí, y para mejor: la plaza era
pequeña y se hizo bastante
grande; es un barrio con varios
colegios, buenas calles, el parque
de la Solidaritat... Es un barrio de
descanso.
Entonces, el año que viene
celebráis el 40 aniversario de la
asociación.
Sí, y esperamos celebrarlo como
se merece, a ver si el virus nos
lo permite. Esta semana —Sant
Jordi— estaríamos celebrando la
fiesta mayor, con una botifarrada
popular, bailes, una cena abierta
a todo el mundo y muchas
actividades para los críos.
Prácticamente el 90 % de las
actividades que montamos son
para los niños.
Y este ya será el segundo año
que no se puede hacer nada.
Queríamos hacer algo y, con el
Centro Cívico, vamos a hacer una
exposición de fotografía de toda la
historia de la asociación.

Calle Serra del Cadí,
con los reconocibles
edificios de obra vista
del barrio de Sant Jordi.

Sant Jordi – Ribera
Baixa pide limitar
la velocidad de
los vehículos
Quieren más espacio
para los peatones
y más limpieza
La entidad vecinal de los barrios de Sant
Jordi y Ribera Baixa quiere que se amplíe la
acera de la calle Serra del Cadí. Esta es una
de las principales reivindicaciones de esta
asociación, que ha propuesto limitar esta
vía, actualmente de dos sentidos, a uno
solo: de esta manera, señalan, no se perderían plazas de aparcamiento, que es otro
de los problemas con los que se encuentra
el vecindario de la zona; un proyecto que
confían se pueda desarrollar a lo largo de
este mandato, así como el ensanchamiento de la acera del entorno de la escuela
Ramon Llull. “Los coches podrían seguir
aparcando sin problemas porque hay espacio para todo”, señala el presidente de la
asociación, José Moreno.
La entidad también ha pedido más medidas para limitar la velocidad de los vehículos, mediante la instalación de badenes:
“los hay que corren a toda pastilla”. Sobre
la idea del Ayuntamiento de limitar la ve-

Asociación de
Vecinas y Vecinos de
Sant Jordi – Ribera
Baixa
Entidad formada por casi
200 personas socias. En su
mayoría es gente mayor, y
por eso llaman a la juventud
a sumarse a la asociación.

locidad a 30 km/h en el núcleo urbano, se
muestra satisfecho: “Es que tiene que ser
así”, afirma Moreno, quien añade que “no
olvidemos que las calles están hechas para
que los coches pasen, pero también para
los peatones, principalmente”.
Otro de los problemas que lamenta la entidad son los excrementos de perros, especialmente alrededor de centros escolares:
“Solo tienes que ir a un colegio y verás qué
hay alrededor; debería estar más limpio”,
señala el presidente. Sobre cómo solucionar este tema, José Moreno considera que
habría que imponer más multas, “y luego
también hay gente bastante mayor que se
pone a orinar en los alrededores del parque de al lado del centro cívico. Tenemos
varias reuniones con el Ayuntamiento al
respecto”, asegura, “y el diálogo es fluido”.

Luis Rodríguez Alonso
La información y entrevista de
esta página están extraídas de un
reportaje de elprat.tv que se puede
ver en el apartado “El Prat a fons”

FLAIXOS
D’ESPORTS
ATLÈTIC PRAT DELTA FEMENÍ
Amb la reactivació de les competicions esportives
catalanes, l’amateur femení de l’Atlètic Prat Delta ha
encetat la temporada al GRUP 2 de la Segona Catalana.
Els equips no han pogut entrenar i preparar-se
a causa de les restriccions dels darrers mesos i
alguns s’han retirat de la competició. El conjunt
pratenc no ha arrencat amb bon peu el campionat,
amb tres derrotes en tres partits disputats.

LLIGA CATALANA DE BOCCIA

NEDADORS PRATENCS

El CEM Julio Méndez ha acollit la 9a edició de la Lliga Catalana
de Boccia, organitzada per la Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral. Hi han participat prop de 20 esportistes de clubs d’arreu
de Catalunya. La boccia és un esport, inclòs dins el programa
paralímpic, que combina la punteria i l’estratègia. La practiquen
esportistes amb paràlisi cerebral i discapacitats físiques severes i és
una disciplina esportiva semblant a la petanca. La boccia torna a la
competició després de més d’un any d’aturada per la pandèmia.

Els nedadors pratencs Carlos Ortiz i Iker Prieto, del Club
Natació Barcelona, van participar a finals de març en el
Campionat d’Espanya Júnior, a Sabadell. Ortiz va participar-hi,
amb bones marques, en les proves dels 1.500 metres lliures,
els 400 estils, els 800 lliures, els 200 estils i els 40 lliures. Ortiz
busca les marques mínimes que li donin la classificació per
a l’Europeu d’aquest estiu. Per la seva banda, Iker Prieto hi
va competir en les proves dels 100 i 200 metres braça.

VICTÒRIA DEL PRAT TRIATLÓ MASCULÍ AL
DUATLÓ CIUTAT DEL PRAT

DUATLÓ FEMENÍ

Més de 600 atletes de 113 equips es van aplegar el 18 d’abril al
parc Nou amb motiu de la 14a edició del Duatló Ciutat del Prat,
organitzat pel Club Prat Triatló 1994 i també vàlid com a campionat
de Catalunya per equips. L’equip Masculí A del Prat Triatló va
aconseguir la victòria per segon any consecutiu i és, per tant, el nou
campió de Catalunya. L’equip femení va quedar tercer.

El passat 11 d’abril, a Avilés (Astúries), l’equip femení del
Club Prat Triatló 1994 es va proclamar subcampió d’Espanya
absolut de duatló de carretera. A més, l’equip va ser campió
en categoria sub-23 i, en la modalitat individual, la duatleta
Marta Romance va ser medalla de bronze sub-23.

VÍKINGS VÒLEI PRAT
El pavelló del CEM Julio Méndez va acollir durant
el cap de setmana de la Setmana Santa la fase
final per definir les places que participaran en
el proper play-off d’ascens a Primera Nacional
de voleibol. L’equip masculí dels Víkings Vòlei
Prat es va quedar a un pas d’aconseguir-ho.
ELs pratencs van derrotar l’Alella, però van
perdre a semifinals davant el Vall d’Hebron.
Per la seva banda, l’equip femení va perdre
en els vuitens de final a la pista de l’Olot. Els
dos equips segueixen disputant la segona fase
del campionat i l’equip masculí juga pel títol,
mentre que el femení, per evitar el descens.

TONI TOLEDO

TERCER TROFEU RÍTMICA PRAT COR BLAU
Aquest mes d’abril s’ha celebrat el 3r Trofeu Rítmica Cor Blau, el primer campionat
de caràcter oficial que se celebra a la ciutat des de l’inici de la pandèmia.
L’aplicació de diferents mesures de seguretat i la participació de més de 300
gimnastes han obligat a dividir la prova, tancada al públic i emesa en streaming,
tot disputant-la en dos caps de setmana diferents.

ENTRENAMENT PERSONAL
TAMBÉ PER A PERSONES NO
ABONADES ALS CEM
El Servei d’Entrenament Personal dels
complexos esportius municipals (CEM) s’ha
obert a persones no abonades. Hi ha diferents
tipus de servei personalitzat: millora de la
salut, rendiment esportiu, pèrdua de pes o
tonificació. Són sessions individuals de mitja
o una hora, amb l’opció d’abonaments per a
5 o 10 sessions. Els entrenaments es fan als
CEM Sagnier i Estruch, tant a l’interior com
a l’exterior. Més informació a elprat.cat/
esports i a entrenadorselprat@seae.es.

L’snowboarder pratenc Toni Toledo
ha acabat la temporada amb bons
resultats, proclamant-se subcampió
d’Espanya absolut de boardercross en
el Campionat celebrat a Sierra Nevada.
Toledo també ha estat segon a la Copa
d’Espanya i ha participat a la Copa
d’Europa i al Mundial Júnior celebrat
a Krasnoyarsk (Rússia). Enguany ha
abandonat la disciplina freestyle per
centrar-se en les curses de boardercross.

L A VOSTR A
REVISTA, INFA NT S!

1

Els darrers consellers
i conselleres
Els nens i les nenes que surten en aquestes fotos són
els darrers membres del Consell dels Infants del Prat
que teníem pendent de presentar-vos. Recordeu
que, si en coneixeu algun/a, podeu fer-li arribar les
vostres propostes perquè les porti al Consell.

2

4

3

Consellers/es del 1r any de mandat
1 Nathalia Porras Contreras. Escola Bernat Metge
2 Borja Ibáñez Pablos. Institut Escola Pepa Colomer
3 Israe Ben Khajou Ktaoui. Escola Jaume Balmes
4 Álex Pérez Gallardo. Escola Ramon Llull
5 Alaeben Khajou. Escola Galileo Galilei

Conseller del 2n any de mandat
6 Mark Vaquero Pérez. Institut Baldiri Guilera

5

I tu? Vols formar part del
Consell dels Infants?
El Consell dels Infants el formen una trentena d’infants de la
ciutat d’entre 11 i 13 anys (6è de primària i 1r d’ESO), i cada any
se’n renoven la meitat dels membres (surten els que acaben 1r
d’ESO i s’hi incorporen infants que comencen 6è de primària).
Si aquest curs acabes 5è de primària i tens interès a formar-ne part,
pots participar en el sorteig: demana’n la butlleta a la teva escola,
i torna-la omplerta a la teva tutora o tutor abans del 28 de maig.
Si vols que t’expliquem de forma més detallada tot el procés,
pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a
educacio@elprat.cat o consultar el web del Consell dels Infants
(http://conselldelsinfants.elprat.cat), on també trobaràs la butlleta.

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

6

Llibres per a
adolescents

Tens entre 10 i 14 anys? Estàs entrant
en una d’aquelles edats en què
notes que ja no t’agraden aquelles
coses de fa temps, el teu cos canvia,
els sentiments són diferents i tens
altres inquietuds. El Bob Esponja, el
Gerónimo Stilton, la Kika Superbruixa
ja no et molen i busques altres
emocions… Què et passa? La resposta
és a les prestatgeries 612 i 613 de la
biblioteca Antonio Martín, on trobaràs
llibres com aquests:

Surt al carrer,

a veure quantes d’aquestes
aus pots trobar!

