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eptiembre es siempre el mes de la vuel-
ta: a la escuela, al trabajo, a la rutina ... 
aunque pocas veces la vuelta había sido 
menos rutinaria, tan especial, como este 
septiembre. Recuperar lo cotidiano es, 
en tiempos de covid, un asunto compli-

cado. Lo es especialmente en los centros educativos. 
Por ello quiero agradecer a todos y todas las que es-
táis haciendo posible esta vuelta a las escuelas e insti-
tutos en un curso que confiamos que sea más sencillo 
que el anterior, pero que de momento aún no podrá 
ser normal del todo. A todas y todos los y las educa-
doras, los y las maestras y profesoras, muchas gracias 
por vuestro esfuerzo. También a todos los niños, niñas 
y jóvenes, y a sus familias que trabajan para reforzar 
una comunidad educativa viva y activa.

Ahora más que nunca sabemos lo importante que 
es el trabajo de todos y todas vosotras, porque ahora 
más que nunca sabemos que la escuela es una he-
rramienta fundamental para garantizar que todo el 
mundo tenga herramientas para desarrollar una vida 
plena y feliz, y para garantizar la cohesión social. 

En nuestra ciudad el curso comienza con una 
buena noticia: la ampliación del aeropuerto, que su-

pondría la destrucción de uno de los espacios más 
vírgenes del Delta del Llobregat y una estocada casi 
definitiva a nuestros espacios naturales, parece que 
puede quedar aplazada. Frente al fatalismo de quien 
creía que todo estaba perdido, frente al desarrollismo 
de Aena y la ministra de Transportes y de las dudas 
del Gobierno de la Generalitat, la movilización ciu-
dadana y las voces valientes que se han levantado 
contra este despropósito que pretende dañar un pa-
trimonio natural, agrícola y cultural que es de todos 
para el beneficio de unos pocos, han demostrado que 
sí, que se pueden cambiar las cosas.

Pero no podemos relajarnos. El plan de inversiones 
de Aena aún no está aprobado y aún podemos tener 
sorpresas negativas. Pase lo que pase, no nos cansa-
remos de defender El Prat, nuestro lugar en el mun-
do. Lo seguiremos haciendo con valentía hasta que 
los planes de ampliación no se aparquen, sino que 
se descarten definitivamente. Y seguiremos reivin-
dicando que, tal y como exige la Comisión Europea, 
hay que proteger más y mejor el Delta del Llobregat. 
Porque en este contexto de emergencia climática, 
defender nuestro territorio es la forma pratense de 
defender el planeta.

S
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Una tornada especial

etembre és sempre el mes de la tor-
nada: a l’escola, a la feina, a la rutina... 
poques vegades, però, la tornada ha-
via estat menys rutinària, tan especial, 
com aquest setembre. Recuperar la 
quotidianitat és, en temps de covid, un 

assumpte complicat. Ho és especialment als centres 
educatius. Per això vull agrair a tothom qui està fent 
possible aquesta tornada a les escoles i als instituts 
en un curs que confiem que sigui més senzill que 
l’anterior, però que de moment encara no podrà ser 
normal del tot. A totes i tots els educadors, els i les 
mestres, professors i professores, moltes gràcies pel 
vostre esforç. També a tots els infants i tot el jovent, 
i a les seves famílies que treballen per reforçar una 
comunitat educativa viva i activa.

Ara més que mai sabem com d’important és la fei-
na de tots vosaltres, perquè ara més que mai sabem 
que l’escola és una eina fonamental per garantir que 
tothom té eines per desenvolupar una vida plena i 
feliç, i per garantir la cohesió social. 

A la nostra ciutat el curs comença amb una bona 
notícia: l’ampliació de l’aeroport, que suposaria 

la destrucció d’un dels espais més verges del Del-
ta del Llobregat i una estocada gairebé definitiva 
als nostres espais naturals, sembla que pot quedar 
ajornada. Davant del fatalisme de qui creia que tot 
estava perdut, davant del desenvolupisme d’Aena 
i la ministra de Transports i dels dubtes del Govern 
de la Generalitat, la mobilització ciutadana i les veus 
valentes que s’han aixecat contra aquest despropòsit 
que pretén malmetre un patrimoni natural, agrícola i 
cultural que és de tothom per al benefici d’uns pocs, 
han demostrat que sí, que es poden canviar les coses.

Però no podem relaxar-nos. El pla d’inversions 
d’Aena encara no està aprovat i encara podem te-
nir sorpreses negatives. Passi el que passi, no ens 
cansarem de defensar el Prat, el nostre lloc al món. 
Ho seguirem fent amb valentia fins que els plans 
d’ampliació no s’aparquin, sinó que es descartin de-
finitivament. I seguirem reivindicant que, tal i com 
exigeix la Comissió Europea, cal protegir més i millor 
el Delta del Llobregat. Perquè, com hem dit sovint, 
en aquest context d’emergència climàtica, defensar 
el nostre territori és la forma pratenca de defensar 
el planeta.

S
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esprés del curs an-
terior, tan estrany, 
la temporada 2021-

2022 vol ser la del retrobament. La covid 
no ha marxat i, per tant, cal mantenir 
protocols d’organització i sanitaris, per bé 
que més flexibles que el curs passat. Ara 
és el moment de buscar al màxim possi-
ble l’enfortiment de les relacions entre 
tota la comunitat educativa, de fer treball 
en equip, d’esprémer totes les possibili-
tats d’acompanyament i vinculació que 

D l’ESO. L’oferta no s’ha cobert i resten pla-
ces lliures a tots els nivells, per la qual cosa 
la matrícula es manté viva. 

A aquestes xifres caldria afegir uns/es 
700 alumnes de batxillerat, 1.760 de for-
mació professional, 90 de programes de 
formació i inserció (PFI), 48 de l’itinerari de 
formació específic, 960 de l’Escola Oficial 
d’Idiomes i 591 dels ensenyaments per a 
persones adultes. 

Vídeo a elprat.tv

les condicions permetin. L’escola, l’insti-
tut, són elements centrals a la vida dels 
nostres infants i adolescents, de les seves 
famílies i de la pròpia ciutat. Són indispen-
sables per al seu desenvolupament i per 
atenuar les desigualtats socials, com tam-
bé ho són les AMPA, el lleure, la cultura i 
l’esport.  

Més de 8.500 infants i 
adolescents escolaritzats   
El 13 de setembre van començar a anar a 
les escoles i instituts del Prat 8.557 alum-
nes de 0 a 16 anys, una mica menys que el 
curs passat, quan en van ser 8.726.

Del total, 448, a escoles bressol públi-
ques; 5.483, a infantil i primària, i 2.648, a 

Un curs per esprémer 
al màxim cada minut 
compartit
La covid encara condicionarà, aquest any, el funcionament 
dels centres i caldrà mantenir-hi algunes mesures sanitàries, 
però podrem tornar a gaudir de moments de relació i 
treball en equip, que s’hauran d’aprofitar més que mai

6 | EL PRAT | OCTUBRE 2021



EL PRAT | OCTUBRE 2021 | 7

l

l

l

 

l

l

PER ALS CENTRES 

Subvenció per a l’adquisició de 
Chromebooks, llicències digitals, material 
escolar i llibres de text, fent el desplegament 
del projecte SORELL de reutilització de llibres.

Subvencions per a projectes pedagògics 
de tots els centres públics.

(NOU) Ajut per a la realització 
d’activitats complementàries (sortides, 
colònies i activitats puntuals)

Ajut per a la realització d’activitats 
d’estiu i extraescolars.

(NOU) Servei d’acompanyament i suport 
per a infants i joves amb necessitats 
específiques de suport socioeducatiu 
o diversitat funcional, a les activitats 
d’estiu i extraescolars (vetlladors/es).

Subvenció per a la realització 
de projectes educatius.

TOTAL

TIPUS D’AJUT IMPORT

PER A LES AMPA I AFA 
(Associacions de Famílies d’Alumnes)

80.000 €

25.200 €

50.000 €

473.525 €

44.793 € 

36.450€

709.968€

Suports econòmics de l’Ajuntament del 
Prat a la comunitat educativa
Si bé l’educació obligatòria i postobligatòria són competència de la 
Generalitat, l’Ajuntament del Prat desplega tota una bateria de suports 
econòmics en favor de la comunitat educativa pratenca. Els d’aquest curs 
apareixen en aquest quadre:

Projectes per afavorir la igualtat d’oportunitats
Aquest curs es mantenen i s’amplien els 
projectes d’acompanyament a l’alumnat, 
com els Tallers de suport per a l’èxit escolar, 
que atendran al voltant de 300 alumnes de 
10 escoles i 4 instituts, més els 60 joves de 
PFI, cicles formatius o batxillerat del projec-
te BASSA. Aquests tallers, a banda de tècni-
ques i hàbits d’estudi, també treballen les 
emocions i motivacions personals dels in-
fants i adolescents. Cal destacar dues línies 
noves que es posen en marxa aquest curs 
per millorar la formació de joves i persones 
adultes de la ciutat: d’una banda, el curs de 

Noves Oportunitats Educatives, a l’Institut 
Les Salines, adreçat a joves de 16 a 21 anys 
sense títol de l’ESO que busquen feina; de 
l’altra, els nivells 1 i 2 d’informàtica, al Cen-
tre de Formació de Persones Adultes Terra 
Baixa. Com altres anys, per garantir que tot 
l’alumnat disposi del material necessari, 
l’Ajuntament seguirà atorgant subvencions 
als centres per a l’adquisició de tot tipus 
d’eines i material escolar. També ampliarà 
aquest suport amb una nova subvenció 
per sufragar part del cost de les activitats 
complementàries en horari lectiu.

Obres de millora a les 
escoles durant l’estiu
Durant les vacances, l’Ajuntament ha exe-
cutat diverses obres de millora a les esco-
les Sol Solet (adaptació de l’entrada dels 
subministraments a la cuina), Galileo Gali-
lei (habilitació d’una sortida d’emergència 
pel carrer Aneto), Charles Darwin (cons-
trucció de lavabos adaptats a la primera 
planta), Sant Jaume (substitució de la tan-
ca de preescolar), Can Rigol  (canvi dels vi-
dres del gimnàs de la primera planta i pin-
tada integral —foto superior, a sota—), 
Pepa Colomer (reforma de les plantes pri-
mera i segona en conveni amb la Genera-
litat) i Institut Escola del Prat (arranjament 
de la cantina i de les façanes).

Algunes d’aquestes intervencions 
compten amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona, amb un import 
de 76.453 € procedent del Pla de xoc 
d’equipaments responsables 2030, en el 
marc del Pla de concertació de la Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.  

Prova pilot a l’Escola 
Josep Tarradellas   
A l’Escola Josep Tarradellas s’ha fet una re-
modelació de les pistes esportives com a 
prova pilot, amb un paviment multicapa, 
per tal de reduir el predomini del futbol i 
donar cabuda a altres pràctiques esporti-
ves (foto de l’extrem superior de la pàgina).

l
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Les escoles bressol reinicien projectes

Aquest curs, les escoles bressol el miren amb un punt d’optimisme, amb la 
idea de reiniciar els projectes que la pandèmia va deixar a mig gas, sobretot 
els que tenen a veure amb la implicació de les famílies amb els centres.

A banda del servei propi d’escola bressol, aquests equipaments també 
ofereixen serveis familiars de suport a la criança i a l’educació dels nens 
i nenes, espais de trobada entre famílies i infants acompanyats per 
professionals experts en la petita infància. N’hi ha de diferents modalitats: 
l’Espai de Joc de La Blaveta i La Granota; l’Espai Familiar i l’Espai Nadó, de 
tarda, d’El Cabusset; i l’Espai Familiar, de matí, de La Blaveta.

També es generaran projectes relacionats amb el programa municipal 
IntersECCions, com el Remena la Nau, una nova proposta de música i dansa 
de Camins Vius i propostes vinculades a Converses Literàries i a la biblioteca.

Així mateix, se seguirà fent música en família a El Cabusset.

Què fa l’Ajuntament per ajudar a millorar 
la qualitat educativa
Fa molts anys que el Departament Municipal d’Educació i els centres de la 
ciutat treballen colze a colze per millorar el procés educatiu d’infants i joves 
del Prat, implicant-hi agents educatius, socials i culturals de la ciutat. Un 
exemple és el programa SORELL, que ha aconseguit estalviar més de 20.000 
kg anuals de paper en llibres de text. La iniciativa, a més, permet les famílies 
abaratir d’un 85 % la tornada a l’escola. A la nostra ciutat hi participen més 
del 80 % dels centres educatius de primària, secundària i ensenyaments 
postobligatoris. L’Ajuntament també ofereix als centres al voltant de 188 
propostes pedagògiques a través del Catàleg d’Activitats i Serveis Educatius.

Les AMPA i AFA reprenen l’activitat

Des de principis de setembre, les associacions de famílies d’alumnes de 
la ciutat preparen els seus projectes, activitats i serveis, adaptant-los a les 
condicions sanitàries. Les AMPA i AFA del Prat s’han anat renovant amb 
l’entrada de noves famílies que assumeixen responsabilitats. Entre els serveis 
de més pes que ofereixen figuren les activitats extraescolars, que s’iniciaran 
a l’octubre. Durant el curs, segons l’evolució de la pandèmia, es podrà veure 
reformulat el format de les activitats.

L’Ajuntament acompanya aquesta labor, tant econòmicament com pel 
que fa a coordinació i dinamització, i també ha proposat a les AMPA i 
AFA que participin en el projecte NODUM, dirigit pel grup ERDISC, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que té per objectiu enfortir els vincles 
entre famílies, professorat i la comunitat en temps de pandèmia.



El tradicional acte de la lliçó inaugural ha 
tornat enguany a ser presencial. El Teatre 
L’Artesà va acollir la conferència Educar 
hacia los costados, a càrrec de Carlos Ma-
gro, president de l’associació Educación 
Abierta. Trobareu la ponència completa a 
l’apartat “El Prat a fons” d’elprat.tv i una 
entrevista a les pàgines següents.

Reconeixements   
Durant l’acte es va fer el tradicional reco-
neixement al professorat amb 25 anys de 
docència al Prat (foto inferior, dalt d’aques-
tes línies), que en aquesta ocasió van ser 
Olga Grèvol Miró (Institut Salvador Dalí), 
Jaume Aldabó Peremartí (EEE Can Rigol), 
M. Àngels Caballero Calero (Institut Les Sa-
lines) i M. Pau Gil Zarcero (Escola del Parc). 

La lliçó inaugural torna a la 
presencialitat

“Necessitem recuperar espais de 
tranquil·litat, de serena alegria i d’esperança. 
El nostre jovent està creixent en un 
món que destil•la incertesa, inseguretat, 
desconfiança i irritabilitat. Hem d’organitzar 
i liderar espais de placidesa per poder 
abordar els altres temes que ens pertoquen.
Quan hi ha revolts cal reduir la marxa. Com 
a comunitat educativa hauríem de trobar 
uns pocs elements en comú, Pocs i clars, i 
així crear punts d’ancoratge per a tothom i 
guanyar en certesa, seguretat i confiança”.

Ana Belén 
Barrena 
Directora de 
l’Institut Ribera 
Baixa

“El principal repte per a aquest any crec 
que és millorar la comunicació de les 
escoles amb l’alumnat i amb les famílies, 
per saber-ne l’opinió i millorar el que sigui 
possible. Potser el més urgent de l’educació, 
a més d’aconseguir que tothom pugui 
optar-ne per una de bona qualitat, seria 
millorar la forma d’avaluar, ja que als i les 
estudiants no ens defineix només una nota”. 

Kholoud 
Boulboul
Alumna 
de Comerç 
Internacional a 
l’Institut Les Salines

“Ser presidenta de l’AFA és una 
responsabilitat molt gran, però amb la 
pandèmia, molt més. Vaig començar 
el 2020, amb més por que il•lusió, però 
gràcies a la direcció del centre i al suport i 
ajuda de l’Ajuntament tot va ser més fàcil 
i suportable. Aquest curs l’agafem amb 
moltes ganes, molta il·lusió i moltes idees”.

Aida Vigil 
Ruiz
Presidenta de 
l’AFA Ramon Llull

Així mateix, es va reconèixer l’alumnat 
amb millors qualificacions acadèmiques 
en l’etapa postobligatòria durant el curs 
passat: Lídia Gené Rodríguez (batxillerat a 
l’Institut Baldiri Guilera), Héctor Lidón Ro-
dríguez (batxillerat a l’Institut Estany de la 
Ricarda), Ashley Carmona Maya (cicle su-
perior de Desenvolupament d’Aplicacions 
Web a l’Institut Les Salines), Àlex Jiménez 
Sanso (proves d’accés a la universitat, Ins-
titut Ribera Baixa) i Míriam Bonillo El Haiek 
(cicle mitjà de Sistemes Microinformàtics i 
Xarxa a l’Institut Les Salines).  

Finalment, es va reconèixer l’AMPA de 
l’Estany de la Ricarda, amb 25 anys de tra-
jectòria a la ciutat. 

Vídeo a elprat.tv

Equip del programa municipal 
IntersECCions (elprat.cat/interseccions), 
que amb motiu del 5è aniversari ha 
publicat un llibre commemoratiu.



Carlos Magro és el 
president de l’associació 
Educación Abierta 
i treballa com a 
consultor independent 
en educació. És 
llicenciat en Ciències 
Físiques i en Geografia 
i Història, i màster 
en Organització de 
Negocis per l’Escuela de 
Organización Industrial. 
El 9 de setembre va 
pronunciar la lliçó 
inaugural del curs 2021-
2022 del Prat al Teatre 
L’Artesà, titulada Educar 
hacia los costados.

“O actuem fora 
de l’escola o mai 

hi compensarem, 
a dins, les 

desigualtats 
socials”

Carlos Magro
President de l’associació Educación Abierta i 

ponent de la lliçó inaugural del curs 2021-22 al Prat
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Què vol dir educar “cap als costats”?
És una idea que ens pot ajudar a visualitzar 
bé el que necessita l’educació, què significa 
ser mestre, què ha de ser una escola... Edu-
car “cap als costats” és no mirar només cap 
endavant, no estar tan obsessionats amb la 
pressa, amb els resultats, amb aquesta idea 
que cal estar sempre preparats per al que 
hagi d’arribar, però mai gaudir del moment. 
Educar cap als costats significa entendre 
l’educació i l’escola com un espai i un temps 
en què ens podem aturar per aprendre, 
aprofundir en les coses, conèixer els altres i 
el món, per viure el present, demorar-nos en 
el temps, frenar les presses...

Aquesta demora que comenta ¿pot 
ajudar a entendre millor certes 
coses?
Sí, perquè d’aquesta manera podem mirar 
les diferències, entendre que l’escola té sen-
tit quan barreja, quan acull el diferent, i no 
quan homogeneïtza. Sovint tenim l’afany 
d’obtenir resultats ràpids i bons per a tot-
hom, i per això seleccionem, fragmentem, 
separem, excloem, fem grups... Educar “cap 
als costats” significa el contrari: integrar, 
atendre la diversitat, viure el moment amb 
els altres, que sempre són diferents de nosal-
tres, i no centrar-ho tot en els resultats, en els 
rànquings... Es tracta de “calmar” l’educació.

Com es pot portar a la pràctica 
aquesta educació cap als costats 
amb els recursos de què disposa el 
professorat i amb les exigències que 
se li imposen?
Els docents viuen sota moltíssimes pres-
sions: socials, curriculars, legislatives, au-
toimposades... Tot això dificulta entendre 
l’escola com un lloc on aturar-se i gaudir 
de l’aprenentatge. Possiblement l’educa-
ció sigui la tasca més complexa. A hores 
d’ara, ser mestra o mestre és una de les 
professions més difícils; no la hi fem enca-
ra més. El primer que necessitem són més 
recursos: ràtios més baixes, suport psico-
pedagògic, especialistes, però també ne-
cessitem maneres d’avaluar i metodologies 
pedagògiques diferents, més flexibles, que 
entenguin que l’important no és córrer uns 
pocs molt cap endavant i deixar-ne molts 
enrere, com passa ara, sinó que l’important 
és aprendre a viure junts adquirint compe-
tències i coneixements.

Els i les docents haurien de 
canviar també algunes de les seves 
concepcions?
Així és. Sovint classifiquem ràpidament els i 
les nostres alumnes, posem moltes expecta-
tives en unes i amb prou feines en unes al-
tres, i aquí també hi ha molta feina a fer en 
la nostra pròpia concepció del que significa 
ser docent avui, no fa 50 o 100 anys, sinó en 
aquest món tan complex i divers.

Tota aquesta tasca la pot fer l’escola 
sola?
No. Això és clau: l’escola pot fer molt per 
combatre les desigualtats d’origen, però no 
ho pot fer tot; necessitem altres polítiques 
i altres agents actuant en l’àmbit educatiu, 
tant institucionals com cívics. Fer política 
educativa no és només fer política escolar, 
sinó també social, sanitària, d’igualtat...

No només educa l’escola.
Exacte. Tenim molta investigació des de fa 
moltes dècades que indica que el capital 
social i cultural —no només l’econòmic— 
de les famílies, especialment de les mares, 
determina els resultats acadèmics dels 
alumnes. Per tant, o solucionem el punt de 
partida o no acabarem amb les desigualtats. 
Les condicions de vida tenen un impacte 

enorme sobre els resultats de l’aprenentat-
ge; enorme. O actuem fora de l’escola, o mai 
ho compensarem a dins. És el nostre futur el 
que està en joc.

“Fer política educativa 
no és només fer 
política escolar, 
sinó també social, 
sanitària, d’igualtat…”.

“Tenim unes taxes 
molt altes de 
fracàs escolar i 
d’abandonament 
prematur del 
sistema educatiu”.

“Bona part dels qui 
acaben els estudis 
han perdut l’amor 
a l’aprenentatge, la 
curiositat, i això és 
un gran problema”.

Quins són els punts més urgents que 
cal posar sobre la taula?
Tenim unes taxes molt altes de fracàs esco-
lar i d’abandonament prematur del sistema 
educatiu. Un altre problema és que, entre 
l’alumnat que acaba els seus estudis, bona 
part no té prou competències o, el que és 
pitjor, ha perdut l’amor cap a l’aprenentat-
ge, ha perdut la curiositat, que és allò que 
ens fa humans i que serà fonamental per a 
la seva vida futura.

Isa Gonzalo Isla

NOTA: Aquesta pàgina és un extracte de l’entrevista concedida per Carlos 
Magro al magazine matinal Planeta Prat de l’emissora municipal El Prat Ràdio 
(91.6 FM), conduït per Isa Gonzalo Isla, i que podeu escoltar sencera a 
elprat.ràdio. També podeu mirar la ponència íntegra de Carlos Magro 
a la lliçó inaugural del curs, a l’apartat El Prat a fons d’elprat.tv



Carmelo Declara Merino

Don dinero
Siguen sin 
“preokuparse”
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans 
venimos solicitando insistentemente al 
gobierno del alcalde Mijoler la necesidad 
de elaborar un plan local y un protocolo de 
ayuda contra la ocupación ilegal de viviendas 
en El Prat de Llobregat. En primer lugar, lo 
solicitamos mediante una moción en octubre 
del año pasado, y hace apenas unos meses, 
mediante una enmienda en el Plan Local de 
la Vivienda, pero ambas iniciativas fueron 
rechazadas.

Este mes de agosto, hemos visto con 
preocupación cómo El Prat de Llobregat 
ha sido noticia en multitud de medios de 
comunicación de toda España debido a la 
ocupación de un piso usando una radial 
y atemorizando a los vecinos con graves 
amenazas. Y para que el Ayuntamiento 
pudiese ayudar a estos vecinos y a los 
legítimos propietarios afectados, ¿de 
qué herramientas disponemos como 
Administración? La respuesta es NINGUNA. 
Y es ninguna porque el gobierno del alcalde 
Mijoler no quiere elaborar un protocolo de 
ayuda para apoyar, asesorar y proteger a 
los legítimos propietarios de una vivienda 
ocupada de manera ilegal, así como a los 
vecinos y vecinas afectadas por la ocupación. 
El derecho a la vivienda está recogido en la 
Constitución Española, y es el Ayuntamiento, 
como administración más cercana, el 
responsable de ayudar a las familias que 
están en riesgo de exclusión social a buscar 
una solución habitacional en lugar de 
comprar edificios innecesarios como han 
hecho con un importe de 3.900.000 euros en 
plena pandemia.

Y para finalizar, explicarte que en el 
mes de julio presentamos una moción para 
poder disponer de un complejo municipal 
con piscinas al aire libre de uso recreativo 
para disfrutar las familias. La respuesta del 
gobierno del alcalde Mijoler fue que NO 
TENDREMOS PISCINAS AL AIRE LIBRE.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Septiembre viene marcado por el 
comienzo del curso tras las vacaciones y el 
inicio de la actividad y rutinas diarias. Como 
se suele decir, se acabó lo bueno, aunque 
en materia política este agosto ha sido 
intenso y no tan bueno. Fue a principios del 
mes pasado cuando, de manera sorpresiva, 
supimos que, tras una reunión en un 
despacho de Madrid entre la Generalitat y 
el Gobierno, se acordaba dar luz verde a la 
ampliación del aeropuerto, de espaldas a la 
ciudadanía, sin tener en cuenta la opinión de 
El Prat ni del territorio en general.

A nivel nacional, hemos vivido la 
mayor subida de la historia del precio de la 
electricidad, perjudicando enormemente a 
las economías domésticas y a los comercios. 
Las compañías eléctricas, basándose en una 
regulación de precios injusta, han vaciado 
pantanos para generar energía hidroeléctrica 
más barata y cobrar más caro a los usuarios 
el precio de la electricidad generada por gas 
(los llamados “beneficios caídos del cielo”).

En el ámbito internacional, vimos cómo 
las potencias occidentales que invadieron 
Afganistán con el lema de “libertad duradera”, 
abandonaban el país de manera precipitada, 
dejando a la población en manos del 
régimen talibán y el fanatismo religioso.

Todas estas decisiones tienen un 
denominador común: el poder del dinero, 
que arrebata voluntades a la ciudadanía en 
pos de unos beneficios estratégicos para 
engordar las cuentas de resultados de los 
diferentes intereses económicos, y tenemos 
que decirles que nos tendrán enfrente, 
porque confiamos en el poder de la razón y la 
fuerza de la calle.

No quisiera despedirme sin animaros 
a disfrutar de la Festa Major, en la que, 
aún de manera comedida, volveremos a 
encontrarnos con alegría. Visca el Prat!

@antoniomiguelrr       
@Cs_ElPrat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Desitjo que tothom hagi pogut gaudir 
d’aquests dies de repòs i de lleure que 
ens ofereix l’estiu. Dit això, m’agradaria 
esmentar tres qüestions concretes que 
són importants per a aquest inici de curs. 

Primer de tot, és cert que veníem d’uns 
mesos en què no hem hagut de lamentar 
pèrdues de veïns i veïnes del Prat afectades 
per la covid-19, però aquesta pandèmia s’ha 
endut més vides durant l’estiu. Des d’aquí 
volem mostrar tot el nostre condol i enviar 
molta força a les famílies i amistats que 
hagin hagut de viure i patir una d’aquestes 
pèrdues. Aquestes desgràcies ens 
demostren que encara hem d’estar alerta i 
en prevenció màxima davant la covid-19.

En segon lloc, considero que ens 
hem de felicitar per l’aturada del projecte 
d’ampliació de l’aeroport o, almenys, pel 
seu ajornament fins d’aquí a 5 anys si 
fem cas de les paraules del Sr. Lucena, 
president d’AENA. No podem abaixar 
la guàrdia i hem de seguir alerta per 
qualsevol reacció inesperada, però ara 
sembla que tindrem 5 anys per treballar 
i definir quin model volem per al sistema 
aeroportuari català, un sistema que 
volem que els seus principals objectius 
no siguin especulatius, que ajudi a 
redistribuir la riquesa que es pugui 
generar a tot el país i tingui especial cura 
a preservar el territori, també el nostre 
delta i la Ricarda, complint els objectius 
mediambientals de l’Agenda 2030.

I ja per acabar, vull desitjar-vos que 
gaudiu, al màxim i amb responsabilitat, 
la Festa Major d’enguany. Encara no podem 
parlar de normalitat, però intentem 
aprofitar els dies i les activitats programades 
per trobar-nos com a comunitat i gaudir. 
I, sobretot, cuidem-nos molt! 

Salut i molt bona Festa Major del Prat!

Comencem un nou 
curs polític!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Acabado el verano y con las pilas 
cargadas, volvemos a la normalidad con 
las miras puestas en un otoño que se 
prevé movido. Estos días, la actualidad 
viene marcada por el nivel de vacunación 
de la población, la falta de previsión del 
Govern de la Generalitat ante la vuelta a 
las aulas, la factura de la luz, la renovación 
de los órganos del poder judicial, los 
incendios y la mesa de diálogo.

Todos estos temas han quedado en 
parte eclipsados por el ¿último? debate 
sobre la ampliación del aeropuerto y el 
alargamiento de la tercera pista. Parece 
que Aena, finalmente, desiste de su 
voluntad de acometer una inversión que 
ha generado un áspero debate. A raíz 
del anuncio, por parte de la ministra de 
Transportes, del abandono del proyecto, 
unos y otros se cruzan duros reproches, lo 
que pone de manifiesto la trascendencia 
del proyecto y la falta de consenso.

En El Prat, sin embargo, este tema ha 
generado un infrecuente consenso: partidos, 
entidades, sociedad organizada y ciudadanía 
a título personal se han posicionado en 
contra de la ampliación y de la destrucción de 
zonas protegidas. De confirmarse finalmente 
la noticia, la ciudadanía de El Prat podrá 
respirar tranquila, al menos de momento.  

Por otra parte, los últimos días de 
septiembre nos traen también nuestra 
Festa Major. En la edición de este año 
pretendemos recuperar toda la normalidad 
que la pandemia y la prudencia nos 
permiten. Serán días de reencuentro, de 
salir a la calle y disfrutar de espectáculos, 
conciertos y amigos, y de recuperar el pulso 
de las entidades culturales, que volverán a 
llenar las calles de color con su actividad. 
Seamos prudentes y extrememos las 
precauciones, pero ¡qué diferencia respecto 
a la del año pasado! Bona Festa Major!

El dia 8, durant el ple municipal, ens 
assabentàvem per la premsa que l’executiu 
abandonava les pretensions d’ampliar la 
tercera pista de l’aeroport. La ministra i 
exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ho 
explicava tot argumentant la manca de 
consens entre el seu govern i la Generalitat, 
sense fer cap menció a la posició rotunda 
de l’Ajuntament del Prat i de milers de 
veïns i veïnes i de tantes entitats de l’àrea 
metropolitana, durant moltes setmanes en 
peu de guerra. És una bona notícia. Però 
no podem ser triomfalistes. Els arguments 
de la ministra no ens convencen, perquè 
no són definitius. La manca d’acord entre 
un Gobierno que vol tirar endavant el 
creixement d’una infraestructura trepitjant 
el territori i un Govern que no té la valentia 
de plantejar una proposta ferroviària 
alternativa, no permet que ens relaxem.

Necessitem seguir fent pressió 
perquè uns i altres entenguin que cap 
interès econòmic ni empresarial pot passar 
per damunt ni del nostre delta ni del 
nostre clima, que el creixement il·limitat de 
l’aeroport és inassumible, que la necessitat 
de connectar l’aeroport amb el país ha de 
passar per una inversió en ferrocarril, i que 
la ciutadania ha de tenir prou sobirania per 
opinar i decidir sobre el territori on viu.

De fet, aquestes últimes setmanes hem 
vist com el poder de la ciutadania pot fer 
canviar el rumb de les coses, organitzant-se 
i gestionant una oposició frontal a les 
agressions que algunes pretenen colar com 
a inversions de futur. Ens ho va demostrar 
tota aquella gent del fang, gent del Prat, 
entitats i organitzacions ecologistes que 
aquest 19-S van protagonitzar una gran 
mobilització al Prat i a Barcelona, i que 
ho faran sempre que calgui. Gràcies! Ara 
i sempre, fem sentir la nostra veu i que 
s’imposi el sentit comú dant dels lobbies i 
les oligarquies!

Réentrée Pel delta, alcem la veu

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



CARRER PER A L’ALCALDE 
AFUSELLLAT LLUÍS 
SERRA I GIRIBERT

El divendres 10 de setembre es va celebrar 
l’acte protocol•lari del canvi de nom del carrer 

de Joan Carles I, que ara s’anomena “carrer 
de Lluís Serra i Giribert (1903-1939)”, alcalde 

del Prat afusellat pel franquisme. A l’acte hi va 
assistir el fill de Lluís Serra, també anomenat 

Lluís Serra, qui va lliurar a l’alcalde del Prat, Lluís 
Mijoler, la vara de batlle del seu pare, que havia 
conservat la família Serra fins ara. Aquesta vara 

ha passat a dipositar-se a l’Arxiu Municipal. 

 VIDA
PRATENCA

NUEVA PRATENSE CENTENARIA
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y el teniente de alcalde 
de Ciudadanía, Quim Bartolomé, han visitado a la vecina 
María Godoy Moreno, con motivo de su 100º cumpleaños. 
María nació en Polopos, Granada, y vive en El Prat desde 
los años 70. En la visita estuvieron presentes dos de sus 
hijas, Remedios y Josefina, y su cuidadora, Sandra. 

LLIURAMENT DE LES 
BEQUES ROTÀRIES
El Rotary Club del Prat va lliurar, 
el 7 de setembre, les tradicionals 
beques a estudiants de la ciutat, 
valorades en 1.000 €. Enguany les 
han rebut Sebastián Valladolid 
(Institut Les Salines, per cursar 
Administració d’Empreses), Iker 
Gálvez (Institut Baldiri Guilera, 
per cursar Física) i Mikel Torres 
(Institut Estany de la Ricarda, per 
cursar Enginyeria Informàtica).

NUEVO CÉSPED EN LA PL. CATALUNYA
El césped y la red de riego de la pl. Catalunya se 
han renovado con el objetivo de solucionar algunas 
deficiencias provocadas por el uso intensivo de 
esta superficie vegetal, uno de los elementos 
más atractivos de esta céntrica plaza.



LA POLICIA LOCAL INCORPORA 
MÉS AGENTS
Onze agents es van incorporar a la Policia Local del 
Prat al mes d’agost passat, en període de pràctiques, 
després d’haver superat la convocatòria realitzada per 
l’Ajuntament el 5 de desembre del 2020 entre un 
gran nombre d’aspirants (prop de 1.600). Si superen 
aquest període de pràctiques amb èxit passaran 
a formar part de la plantilla de la Policia Local.

PREN POSSESSIÓ LA NOVA REGIDORA D’ERC
Al ple municipal del 8 de setembre va prendre possessió com a 
regidora de l’Ajuntament del Prat Mica Blázquez Puerto (ERC). 
Blázquez relleva Sergi Morales, que el passat mes de juliol va 
anunciar que deixava el càrrec de regidor per motius professionals.

 VIDA
PRATENCA

ACTE INSTITUCIONAL PER LA DIADA
La plaça del Mestre Estalella va acollir novament, el 10 de 
setembre passat, l’acte institucional per la Diada Nacional de 
Catalunya, amb ofrena floral d’entitats i partits polítics amb 
representació municipal (excepte Ciutadans), actuació musical 
(a càrrec de la Unió Filharmònica i la Coral Lo Llobregat de les 
Flors) i parlament de l’alcalde, Lluís Mijoler, que podeu escoltar 
sencer a elprat.tv i llegir a elprat.cat/lalcalde.

INAUGURADA LA PLAÇA DE 
XAVIER RUIZ MILLÁN
Amb una actuació variada, les entitats de cultura popular i 
tradicional del Prat van donar el tret de sortida als seus actes 
de Festa Major amb la inauguració de la plaça de Xavier Ruiz 
Millán (antiga plaça de Cerdanya), el 18 de setembre passat. 
Xavier Ruiz va ser fundador de la Colla de Diables, el Nus i 
el Ball de Diables i impulsor de nombroses festes del cicle 
festiu popular pratenc (A la foto, Pau Ruiz, fill de Xavier Ruiz).
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La presión ciudadana y
municipal salvan, de momento,
La Ricarda

l miércoles 8 de sep-
tiembre, la ministra de 
Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anun-
ciaba que el Gobierno suspendía la inver-
sión de 1.700 millones de euros prevista 
para la ampliación del aeropuerto.

Antes de este anuncio, la presión ciu-
dadana y la oposición frontal del Ayunta-
miento de El Prat —y también de Barcelo-
na— al plan para alargar la tercera pista 
provocaron las dudas de la Generalitat y, 
finalmente, la reacción del Gobierno es-
pañol. En este sentido, fue clave la com-
parecencia del alcalde de El Prat, Lluís 
Mijoler, el 3 de septiembre, tras la reunión 
del Comité de Coordinación Aeroportua-

E Visita institucional a                                        
La Ricarda
Al día siguiente del anuncio de suspen-
sión del proyecto, La Ricarda acogió la 
visita (foto) de la vicepresidenta segun-
da del Gobierno español, Yolanda Díaz, y 
de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
acompañadas por el alcalde de El Prat. 

Las tres coincidieron en la necesidad 
de fomentar modelos económicos y de 
transporte sostenibles y de generación 
de empleo de calidad. En este sentido, 
consideraron que los fondos europeos 
Next Generation a que puede optar Es-
paña representan una oportunidad para 
financiar proyectos que vayan en esta 
dirección. 

La denuncia del alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, de que 
el proyecto acordado supondría destruir esta zona 
natural, provoca las dudas de la Generalitat i la reacción 
del Gobierno español, que deja sus planes en suspenso

ria, donde se presentó el Documento de 
Ordenación y Regulación Aeroportuaria 
(DORA), cuya aplicación “supondría la 
destrucción total de La Ricarda”, afirmó el 
alcalde.

Tras la suspensión del proyecto, Mijoler 
instó al Gobierno a “desarrollar las medi-
das compensatorias ambientales que no 
se han hecho desde la anterior amplia-
ción“. Hay que recordar que la Comisión 
Europea lanzó, el pasado mes de febrero, 
una advertencia al Estado español por el 
incumplimiento de estas medidas. 

Mijoler también urgió al Gobierno de la 
Generalitat a aprobar y desarrollar el Plan 
Especial de Espacios Naturales del Delta 
del Llobregat para “dotar de más protec-
ción estos espacios “, y recordó que, a fi-
nales de la pasada legislatura, el Gobierno 
catalán se comprometió a hacerlo en un 
plazo breve de tiempo.

Visita a La Ricarda. De izquierda 
a derecha: el alcalde Lluís Mijoler, 
Joan Pino (director del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals, CREAF), la ministra Yolanda 

Díaz y la alcaldesa Ada Colau.
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Més d’una vintena d’artistes graven una 
cançó contra l’ampliació de l’aeroport
Amb el suport dels ajuntaments del Prat i de Barcelona, l’expresident de l’Associació 
de Cantants, Lluís Marrasé (Creu de Sant Jordi, Premi Barnasants a l’Activisme 
Cultural), ha impulsat la iniciativa “Som Natura!”, títol de la cançó que ha compost 
per contribuir a denunciar els plans d’ampliació de l’aeroport.

Entre els intèrprets participants ja hi ha confirmats Lluís Llach, Gerard Quintana, 
Lídia Pujol, Quimi Portet, Roger Mas, Guillem Solé (Buhos), Sicus Carbonell, 
Marc Martínez i Natxo Tarrés. La llista no està encara tancada i s’espera que 
s’hi afegeixi alguna figura internacional a més del cantautor escocès Donovan, 
qui ja s’hi ha implicat. Està previst poder presentar el videoclip de la cançó el 2 
d’octubre, Dia Internacional de les Aus. Els beneficis que produeixi la comunicació 
i comercialització aniran íntegrament destinats a diverses entitats ambientals de 
defensa del delta del Llobregat.

¿Por qué es tan importante La Ricarda?
La Ricarda es un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 europea. Es 
una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y contiene la principal 
reserva de biodiversidad de la zona. Naciones Unidas considera fundamental 
preservar los humedales, pues los considera prioritarios para conservar los acuíferos 
subterráneos.

Más del 75 % del espacio natural de La Ricarda incluye hábitats de interés 
europeo prioritario: además de la laguna, hay pinedas litorales, zonas de marisma 
y otros ecosistemas. Es el espacio natural mejor conservado del delta del Llobregat, 
la zona húmeda menos modificada y con hábitats más maduros y consolidados. Es 
irreproducible, uno de los últimos espacios vírgenes de toda el área metropolitana. 

Més de 52.000 persones i gairebé 1.000 
entitats ja s’han sumat a la declaració “Ni un 
pam més”
La declaració “Preservem el delta. Protegim el clima. No a l’ampliació de l’aeroport”, 
que es pot trobar a la pàgina del web municipal elprat.cat/niunpammes, ja suma 
més de 52.000 adhesions de persones i gairebé de 1.000 entitats d’àmbits molt 
diversos (ambientals, econòmics, culturals, veïnals...).

A la declaració s’exigeix la preservació del delta del Llobregat i es demanen 
mesures valentes per aturar el canvi climàtic. A més, s’anima a estudiar altres 
alternatives seguint models aeroportuaris europeus com els de París, amb l’aeroport 
de Charles de Gaulle, o el del Roma, amb l’aeroport de Fuimicino, que, en lloc 
d’ampliar-se, treballen de manera complementària amb aeroports propers més 
petits, que en el cas del Prat serien els de Girona i Reus. 

El veïnat del Prat ja ha recollit 
més de 1.500 banderoles contra 

l’ampliació. Es poden aconseguir 
a l’OIAC (Casa de la Vila).



Les entitats del Prat, 
unides per la Ricarda
Centenars de persones d’entitats 
del Prat es van trobar el 17 i el 18 
de setembre en el preludi de la 
manifestació del dia 19, per organitzar 
i sumar esforços en la lluita contra 
l’ampliació de l’aeroport i reclamar-ne 
l’anul·lació definitiva.

Arte reivindicativo en 
el camino de la playa
El Ayuntamiento de El Prat y la entidad 
artística Atòmica organizaron, este 
verano, una exposición de obras de gran 
formato de una decena de creadores/
as que muestran, a través del arte, su 
repulsa a la destrucción de La Ricarda. 
Los plafones se instalaron en el camino 
de la playa, justamente entre el 
aeropuerto y La Ricarda.

Acampada a la pl. 
Sant Jaume
Un grup de veïns i veïnes del Prat van 
acampar el 9 de setembre a la pl. 
Sant Jaume de Barcelona en protesta 
contra l’ampliació de l’aeroport. 
Convocats pel col·lectiu La Gent del 
Fang, tenien intenció d’estar-s’hi fins al 
19 de setembre, dia de la manifestació 
convocada a Barcelona, però van decidir 
aixecar l’acampada després de l’anunci 
governamental d’aturar el projecte 
d’ampliació.

Pancartes contra l’ampliació
Diverses entitats de la ciutat han volgut mostrar el seu rebuig als plans d’ampliació 
de l’aeroport. Diversos clubs esportius i escoles de la ciutat, entre d’altres, han 
mostrat una pancarta reivindicativa.

La alternativa 
ferroviaria
El Ayuntamiento de El Prat y la 
Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP) presentaron, 
el 15 de septiembre, un informe 
sobre las necesidades de conexión 
ferroviaria del sistema aeroportuario 
catalán, como una de las alternativas 
a la ampliación de pistas del 
aeropuerto de El Prat. El informe, 
encargado por el Ayuntamiento, 
plantea la mejora de las conexiones 
ferroviarias entre los aeropuertos de 
Girona y Reus con El Prat y Barcelona 
(y con otras ciudades). 

Llegiu
l’informe
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Milers de manifestants clamen contra 
l’ampliació de l’aeroport
Milers de persones es van manifestar el 19 de setembre en contra de l’ampliació de 
l’aeroport i en defensa dels espais naturals protegits. La concentració, organitzada 
per més de 300 entitats ecologistes, socials i veïnals de tot Catalunya, va aplegar 
entre 10.000 persones —segons la Guàrdia Urbana de Barcelona— i 90.000, segons les 
convocants.

Malgrat la suspensió del projecte d’ampliació, la manifestació es va mantenir 
degut a la desconfiança en què la paralització del projecte sigui definitiva, i també 
per demanar més protecció del medi ambient i d’un canvi en el model econòmic i 
social.

Des de la pl. de la Vila del Prat va sortir una columna, que va enfilar la Gran Via 
camí de Barcelona, encapçalada per tractors, fins al punt de trobada, al c. Tarragona 
de la capital. Vídeo a elprat.tv
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quest octubre es tor-
nen a activar les pro-
postes d’Arts en Viu 

de la ciutat amb les seves programacions i 
projectes comunitaris, sempre respectant 
les restriccions vigents per tenir cura de la 
ciutadania. Veus i formats molt diferents. 
Propostes que mantenen una línia de pro-
gramació que aposta per la diversitat i es 
prepara per donar pas a un novembre, ca-
rregat de plats forts. 

L’Artesà s’omple de dramatúrgia en estat 
pur. Grans noms com Julio Manrique, Car-
me Sansa, Júlia Truyol i Lluís Marco, sota la 
batuta del prestigiós director lituà Oska-
ras Kursunovas en L’oncle Vània, d’Anton 
Txèkhov, inauguren la temporada. L’apos-

A ta per la creació de quilòmetre zero, La 
Moderna, comptarà amb un equip majori-
tàriament prantenc per a Una intervenció, 
dirigida per Silvia Sabaté. El mes es tanca 
amb la comèdia dirigida per Cesc Gay, 
53 diumenges, amb Pere Arquillé i Àgata 
Roca entre d’altres. Tres plats forts de l’ini-
ci del curs escènic que es complementen 
amb el tret de sortida de les programa-
cions familiars liderades per La Xarxa i la 
música de La Bien Querida, programada 
en col·laboració amb La Capsa. També 
es tornen a engegar el projecte educatiu 
amb les escoles, Camins Vius, i les residèn-
cies dels estudiants pratencs d’Arts en Viu 
que realitzen el seu treball final de grau 
universitari (TFG).

La programació de La Capsa seguirà 
després de la Festa Major amb propostes 
com Caramelo A Kilo, Juicy Bae, Axolotes 
Mexicanos o Bigott i s’estrenarà el segon 
episodi del podcast de ràdio comunitària 

Les Arts en Viu inicien 
nova temporada al Prat

Hangar. El projecte Rescatem el Patrimoni 
Acústic i Sonor del Prat, guanyador de la 
convocatòria /UNZIP en la modalitat Músi-
ca i Territori, s’engega aquest mes. 

Pel que fa a la música no amplificada, el 
Cèntric seguirà dedicant especial atenció 
a la música clàssica. D’aquesta manera, 
l’Auditori acollirà diferents concerts, tant 
d’entitats locals com de reconeguts intèr-
prets, així com una nova edició del cicle 
“Viu l’òpera!”, amb projeccions i xerrades.

Els centres cívics de la ciutat també ens 
oferiran propostes escèniques de més pe-
tit format: circ i malabars, espectacles fa-
miliars, tallers..., que s’aniran programant 
durant els mesos de tardor i que ens faran 
passar una bona estona. 
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

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. 

Segueix-nos a ElPratCulturaDescobreix més activitats i propostes a elprat.cat/culturaelprat.cat/cultura i a les webs i xarxes 
socials dels centres culturals de la ciutat

LA BIEN QUERIDA 
EN ACÚSTIC
La Bien Querida presenta al Prat 
Brujería, el disc on probablement parla 
de sentiments de forma més oberta i 
clara, a on les cançons toquen el misteri 
tangencialment per entrar de manera 
profunda en la lírica i l’èpica. Un àlbum 
sobre l’amor, descarnat i a flor de pell, 
sense metàfores com a ella li agrada.

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Divendres 22, a les 21 h
Entrada: 15 €   Anticipada: 10 €

L’ONCLE VÀNIA
El tedi, la vida malgastada, l’amor no correspost o la feina inacabable marquen l’existència dels personatges 
d’una de les obres més desoladores i representatives de Txékhov, interpretat per un càsting d’excepció. 
Amb Ivan Benet, Raquel Ferri, Anna Güell, Julio Manrique, Lluís Marco, Carme Sansa i Júlia Truyo. 

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Dissabte 16, a les 20 h 
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €
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VIU L’ÒPERA!: FAUST
Òpera creada per Charles 
Gounod en aquesta producció 
de la Fura dels Baus, 
dirigida per Àlex Ollé, que va 
inaugurar la temporada 18/19 
d’El Teatro Real. 
Cèntric Espai Cultural
Divendres 15, a les 17.30 h

UNA INTERVENCIÓ 
Dirigida i traduïda per Sílvia 
Sabaté 
Què passa quan odies el teu 
millor amic? Dins la línia de 
suport a la creació local La 
Moderna, la Silvia Sabater 

dirigeix un equip ple de talent local
Teatre L’Artesà. Sala Petita
Dijous 21, a les 20 h. Entrada: 12 € Anticipada: 8 € 

MARTITA DE GRANÁ
La ‘influencer’ i monologuista més 
amada ens espera amb un espectacle 
amb bromes i reflexions sarcàstiques 
inspirades en la seva vida i quotidianitat.
Divendres 8, a les 20 h
Teatre L’Artesa. Sala Gran 
Entrada: 20 € Anticipada: 15 €

53 DIUMENGES, 
de Cesc Gay
Pere Arquillué, Cristina Plazas, 
Lluís Villanueva i Àgata Roca 
interpreten aquesta divertidíssima 
comèdia on tres germans queden per 
sopar i parlar del seu pare.  
El que havia de ser un agradable 

vespre entre germans es converteix en una inacabable discussió al 
llarg de tres setmanes, fins que…
Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Dissabte 30, a les 20 h. Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

EL SÍNDROME HITCHCOCK
El darrer treball de la Cia. ETC arriba al Teatre 
Modern. La família Hitchcock pateix una 
terrible malaltia que els torna paranoics.
El Modern. Diumenge 31, a les 19 h 
Entrada: 10 €

CARAMELO 
A KILO EN 
CONCERT
La banda 
Caramelo a Kilo 
contempla una 
dolça interacció 

cultural entre Veneçuela, Colòmbia, 
Argentina i Barcelona, caminant sempre 
de la mà de la música cubana. 
La Capsa. Diumenge 17, a les 12.30 h

. . 

. . 

PROJECCIÓ I CINEFÒRUM SOBRE 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Projecció del documental Plou i fa sol,Plou i fa sol, del director 
Pere Joan Ventura, que reivindica la necessitat de 
mantenir l’agricultura periurbana. 
Activitat dins del marc del ‘Projecte sense nom’, 
guanyador de la Beca Unzip modalitat d’audiovisual 
comunitari.
Centre Cívic Palmira Domènech
Divendres 1, a les 18 h

C
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A

PROGRAMACIÓ 
DEL CINEMA 
CAPRI
Per consultar pel·lícules 
i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o visiteu 
el web 
cinecaprielprat.com 
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CHEROS GUANACOS: 
EL SALVADOR A CATALUNYA
Exposició fotogràfica que ens ajuda 
a comprendre la situació actual d’El 
Salvador.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Presentació: Presentació: dissabte 16, a les 17 h
Exposició fins al 2 de novembre 

18è CLIC 
PRAT
Mostra de les 
fotografies 

finalistes i guanyadores del 
concurs fotogràfic de Festa Major.
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Del 15 d’octubre fins al 14 de 
novembre

CERTAMEN FOTOGRÀFIC 
JOSEP RADUÀ I TORRES
Recull de fotografies participants 
en aquest certamen, que responen 
a la pregunta “Com veus la vida 
al teu voltant?” i que moments 
quotidians. 

Organització: Les Escarxofes del Prat
Cafè de L’Artesà. Fins al 10 d’octubre 

SISTERS WITH 
TRANSISTORS
Documental que ens 
descobreix la història 
desconeguda de les 
pioneres en la música 
electrònica, compositores 

remarcables que van abraçar les màquines i la seva 
tecnologia alliberadora per transformar totalment 
la música que escoltem avui en dia.
La Capsa. Dijous 7, a les 19.30 h 

CINE CLUB
EL SILENCIO 
DE OTROS
2018,  Espanya, Estats 
Units, Canadà, França

La lluita silenciada de les víctimes del franquisme 
que, passades més de quatre dècades de 
democràcia, continuen reclamant justícia pels 
crims soferts durant els anys de la dictadura.
Cinema Capri. Dimecres 20, a les 19.30 h 
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Als mesos d’octubre i novembre, s’han organitzat 
al Cèntric Espai Cultural diferents activitats 
complementàries a l’exposició “El Prat 1939. La “El Prat 1939. La 
repressió franquista”. repressió franquista”. Les propostes reflexionen 
sobre la memòria històrica i l’estat actual de la 
qüestió.

El Feixisme: Una experiència històricaEl Feixisme: Una experiència històrica
A càrrec de Ferran Gallego,  professor d’Història Contemporània a la UAB. 
La conferència farà una anàlisi de l’evolució del feixisme i de les 
circumstàncies històriques que van envoltar aquesta ideologia, des del final 
de la Gran Guerra fins a les darreries del segle XX.
Centric Espai Cultural. Dilluns 18, a les 19 h

Taula rodona: Memòria històrica, balanç i perspectivesTaula rodona: Memòria històrica, balanç i perspectives
Amb Queralt Solé, professora Història Contemporània UB, Francisco 
Etxeberria, professor de Medicina Forense i Joan Villarroya i Font, 
professor d’ Història Contemporània de la UB.
Centric Espai Cultural. Dilluns 25, a les 19 h

. . 
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TARDES EN FAMÍLIA
A LA PALMIRA 
Un espai de trobada perquè passeu 
una bona estona amb els més 
petits de la casa: 
compartir experiències, fer treballs 
manuals... 
Edat recomanada: de 6 a 10 anys
Centre Cívic Palmira Domènech 
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 7, Torna la Tarda en famíliaTorna la Tarda en família
Dijous 14, Imaginem El Prat del Imaginem El Prat del 
futur amb La ciència del volfutur amb La ciència del vol
Dijous 21, El robot de l’Ada El robot de l’Ada 
Lovelace Lovelace 

ACTIVITATS DE LLEURE D’OCTUBRE

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Tornen les activitats a la 
Sala Gran de la Palmira: el 
#CanalReceptes, lectura, 
tertúlies, moviment, passejades... 
Apropa`t al Centre!
Més informació i 
reserves al 934794535 i a 
ccpalmiradomenech@elprat.cat  

CENTRE CÍVIC 
JARDINS DE LA PAU
Reprenem les activitats 
al centre: passejades 
fotogràfiques, el club de 
lectura, la Te-rtúlia, Bingo o 
la Passejada Salut i dones el 
28 d’octubre. Us hi esperem!
Més informació i 
reserves al 934782141 i a 
ccjardinspau@elprat.cat
 

CENTRE CÍVIC SANT 
JORDI - RIBERA BAIXA
Seguim amb els Dilluns 
digitals per resoldre els teus 
dubtes tecnològics i amb les 
Passejades de proximitat.
Més informació i reserves 
al 933741580 o al correu 
ccriberabaixa@elprat.cat
 

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Nous tallers i activitats durant 
el més d’octubre.
Informació i inscripcions 
al Punt de la Gent Gran 
de Cases d’en Puig, o 
bé trucant al 933790050 
(ext.5616)

TEATRE I MÚSICA
ON VAS, MOBY 
DICK? 
CENTRE DE TITELLES 
DE LLEIDA
Titelles de taula, projecció 

d’animacions i cançons per endinsar-no en la 
història d’una gran balena blanca, Moby Dick.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys
Organització: La Xarxa
Teatre L’Artesà. Diumenge 17, a les 12 h
Entrada: 6 € Anticipada: 4,5 €

LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria,Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria, 
amb Eva González
La Marieta acompanyada del seu ocellet i les seves 
cançons, ens explicarà un recull de rondalles. 
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 9, a les 12 h

KIT 
(Klub Infantil 
Tecnològic) 
Vidojoc Arcade!Vidojoc Arcade!
Taller on crearem 
el nostre propi 

personatge, el seu món i la dinàmica 
del joc. 
Edat recomanada: entre 8 i 12 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa
Dissabte 16, a les 10.30 h

XERRADA INTERACTIVA
amb La Mandarina de Newton
Xerrada per descobrir a dones que 
van canviar el món de la ciència. 
Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 23, a les 17 h 



Més de 120 
famílies del Prat 

passen pel servei 
d’orientació 

en un any

l Donar suport terapèutic especialitzat 
quan hi ha una dificultat o problemàtica 
específica, relacional o emocional: des-
orientació o dificultats en l’educació, fra-
càs o absentisme escolar, sobrecàrrega 
familiar, problemes de comunicació i con-
vivència, conflictes entre pares i fills ado-
lescents, conflictes de parella, separació, 
divorci, situacions de dol, etc.

Paral·lelament a l’activitat terapèutica, i 
amb l’objectiu d’arribar a tota la comuni-
tat, s’han fet 22 tallers adreçats a mares i 
pares i relacionats amb la criança respon-
sable i el bon tracte, en els quals han par-
ticipat més de 150 pratencs i pratenques.

El SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a 
Famílies) del Prat ja fa un any que funcio-
na i, fins ara, ja hi han passat més de 120 
famílies de la ciutat: pares que senten a 
les seves filles adolescents distants i no 
saben què els passa, una mare angoixada 
per com ha afectat la separació als seus 
fills, una família buscant orientació sobre 
com acompanyar el seu fill en una situació 
d’assetjament escolar, etc.

Aquest servei municipal, integrat per 
tres psicòlogues i terapeutes familiars, té 
dos objectius principals:

l Orientar sobre qüestions relacionades 
amb l’educació dels infants i adolescents: 
potenciar-ne l’autoestima i l’autonomia, 
posar-los límits, hàbits saludables, fomen-
tar valors, resolució de conflictes, noves 
tecnologies, etc.

El SOAF, integrat per tres 
psicòlogues i terapeutes 

familiars, ajuda en qüestions 
com la relació entre mares 

i pares amb fills i filles, 
situacions angoixants, 

assetjaments escolars, etc.

Los centros de 
día se adaptan 

a la situación
Tras permanecer cerrados durante buena 
parte del año pasado debido a la pande-
mia, los cinco centros de día para mayo-
res de El Prat han debido hacer adapta-
ciones para garantizar un entorno seguro 
a las personas usuarias. Muchas de ellas 
han podido regresar a su centro de día 
y reanudar las actividades que les van 
a ayudar a revertir los efectos del aisla-
miento por la covid, como la pérdida de 
autonomía, el deterioro cognitivo, los 
trastornos psicoafectivos y los sentimien-
tos de soledad.

Estos centros abren desde las 9 a 18 
horas y se dirigen a mayores de 65 años 

que necesitan organización, supervisión 
y asistencia en las actividades de la vida 
diaria. Son una alternativa al interna-
miento residencial y permiten a la perso-
na mayor seguir viviendo en su domicilio, 

complementando la atención de la fami-
lia. Los centros de día de El Prat son: Alois, 
Delta, Eixample Prat, Onze de Setembre y 
Primer de Maig. Todos ellos estan actual-
mente en pleno funcionamiento.

Actividades de 
coordinación en 
el centro de día 
Primer de Maig.
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El Prat acoge 
diversas 
maratones de 
vacunaciones
Nuestra ciudad acoge este mes de sep-
tiembre varias maratones de vacunación 
contra la covid-19. El día 10 se realizó en el 
CAP Doctor Pujol i Capsada, en el barrio de 
Sant cosme, mientras que el Centro Cívico 
Jardins de la Pau lo hizo el 16 de septiem-
bre y también el 23 y el 30. A estas marato-
nes puede acudir toda toda persona mayor 
de 12 años que todavía no se haya vacuna-
do. No hace falta cita previa. Las personas 
menores de 16 deberán ir acompañadas 
de una persona adulta responsable. Las va-
cunaciones se hacen en horario de maña-
na (de 9.30 a 13.30 h) y de tarde (de 15.15 a 

19.15 h) y hay que llevar la tarjeta sanitaria 
o un documento de identidad.

Grupo de entre 20 y 34 años
Las autoridades sanitarias animan espe-
cialmente las personas del grupo de edad 

de entre 20 y 34 años a vacunarse contra la 
covid-19. Este colectivo es el que presenta 
actualmente un déficit de vacunación más 
preocupante, lo que dificulta la extensión 
de la inmunidad de grupo entre el conjun-
to de la población.

Los y las pratenses 
de 60 a 64 años 
ya tienen derecho 
a la tarjeta rosa 
de transporte

El Ayuntamiento de El Prat, con una apor-
tación de 170.000 € para los próximos tres 
años y medio, ha llegado a un acuerdo con 
el Área Metropolitana de Barcelona para 
hacer extensiva la tarifación social de la 
tarjeta rosa de transporte público a los y las 
pratenses de entre 60 y 64 años, con dos 
modalidades: la gratuita y la reducida o T4, 
en función de cada situación personal. Las 
personas mayores de 64 años pueden acce-
der a ella como hasta ahora.  La tarjeta rosa 

Gracias a una aportación económica 
del Ayuntamiento de 170.000 € al 
Área Metropolitana de Barcelona 
para los próximos 3,5 años

sirve para la zona 
tarifaria 1 dentro del 
sistema integrado, 
que dispone de lí-
neas de autobús me-
tropolitanos de TMB, 
autobuses metropolitanos, Ferrocarriles de 
la Generalitat, metro, Trambaix, Trambesòs 
y funicular de Montjuïc. Quedan excluidos 
los transportes turísticos, especiales, el fu-
nicular del Tibidabo y el Aerobús.

La tarjeta rosa se puede solicitar a través 
de ambmobilitat.cat. La OIAC (Oficina 
de Información y Atención Ciudadana) del 
Ayuntamiento (pl. Vila, 1, tel. 933 790 050) 
ofrece apoyo para la solicitud.
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quest mes d’octubre 
arriba ple de nove-
tats. Les Jornades del 

Prat Solidari passen a ser les Jornades del 
Prat al Món, un canvi de nom fruit d’un pro-
cés de reflexió de les entitats de la coope-
ració de la ciutat, que han volgut apropar 
les jornades al concepte de justícia global 
i drets humans.

Una altra novetat és que les Jornades 
han trobat espais de confluència amb el 
Festival Esperanzah, compartint-hi espais i 
activitats. 

Les jornades inclouran activitats audiovi-
suals els dies 13 i 14 d’octubre al Cinema 
Capri, amb la presentació d’audiovisuals 
locals i la projecció de dues pel·lícules: Ca-
ramel i Cafarnaún.

l Festa del Prat al Món: El dissabte 16 
d’octubre a la tarda, la pl. Catalunya acollirà 
activitats infantils i juvenils, contacontes 
amb Els Bitxos, Festiclown i un concert de 
Marina, de Ojos de Brujo, entre d’altres.

l Festival Esperanzah: Se celebrarà el 
diumenge 17, amb concerts i activitats par-
ticipatives. Consulteu esperanzah.cat.

l Programa de ràdio Girem el Món: El 13 
d’octubre s’emetrà el primer programa de 
Girem el Món, a través de l’emissora muni-
cipal elprat.ràdio (91.6 FM), amb les entitats 
de cooperació de la ciutat. El trobareu al 
web d’elprat.ràdio. 

A

Octubre, el 
mes de la 
cooperació
La ciutat acull les Jornades 
del Prat al Món i de 
les Ciutats Defensores 
dels Drets Humans

Jornades Ciutats Defensores 
dels Drets Humans
Arriben les novenes Jornades Ciutats Defensores dels Drets Humans, que 
tindran lloc durant els mesos d’octubre i novembre i, a causa de la pandèmia, 
en format digital

Les Jornades, que són el resultat d’una tasca conjunta de 27 ajuntaments 
—entre ells, el del Prat— i diverses institucions de Catalunya, són una 
oportunitat única de conèixer l’experiència d’activistes dels drets humans 
d’arreu del món. 

Hi haurà activitats adreçades a les escoles i instituts, amb Luz Marina 
Hache, de Colòmbia; Manal Tamimi, de Palestina; Czarina Musni, de Filipines; 
Marcelline Niyanduwamu, de Ruanda; Karla Avelar, d’El Salvador; Ruth 
Mumby, de Kènia; Yolanda Oquelí, de Guatemala; Regina, de Méxic; Milena 
Flores, de Colòmbia, i Karen Tatxilaga, de Mèxic.

Pel que fa a les activitats adreçades a la ciutadania en general, comptarem 
amb Leyra Vay, de Guatemala; Reynaldo Domínguez i Margarita Pineda, 
d’Hondures, i Amaru Ruíz, de Nicaragua, activistes defensores de drets 
ambientals. 

Podeu consultar tota la programació a elprat.cat/cooperacio



Convocatòria 
extraordinària 
de subvencions 
per a entitats 

L’hivern passat es va posar en marxa un 
pla de reactivació del teixit associatiu del 
Prat, en el marc de l’estratègia de ciutat 
#AraMésQueMaiElPrat, per a la re-
construcció social i econòmica de la ciutat 
després de l’estat d’alarma.

Al juliol, el Ple Municipal va aprovar una 
convocatòria de subvencions extraor-
dinària per fer front a aquest impacte so-
cial negatiu. Ara, a l’octubre, s’obre aques-
ta convocatòria, amb un import total de 
200.000€, a la qual les entitats es podran 
presentar en dues modalitats: 

l Mòdul A: ajut de fins a 600€ per a la re-
cuperació de l’entitat

l Mòdul B: ajut de fins a 1.000 € per al 
manteniment del local social

Aquestes subvencions són complemen-
tàries amb les aprovades per altres admi-
nistracions o amb aquells ajuts específics 
per àmbits de concurrència competitiva.  

Jornada de treball 
El 23 d’octubre es durà a terme al Centre 
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa una jornada 
de treball per posar en marxa el pla d’acció 
per pal·liar les necessitats i dificultats de les 
entitats.

Darrera edició de la 
Mostra d’Entitats, abans 

de la pandèmia.

Preparant la 19a 
Mostra d’Entitats
Al juliol es van obrir les 
inscripcions per participar en 
la 19a Mostra d’Entitats, que 
enguany es farà en un format 
adaptat a les mesures de 
seguretat que corresponguin 
per la covid-19. El 1r Plenari de 
Mostra tindrà lloc el dimarts 
5 d’octubre, a les 18 hores, al 
Centre Cívic Palmira Domènech. 

Més informació a 
elprat.cat/mostraentitats



28 | EL PRAT | OCTUBRE 2021

Participeu 
en el Pla 

d’Igualtat 

L’Ajuntament del Prat va iniciar, el 7 de se-
tembre, el procés de renovació del Pla Lo-
cal d’Igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones. El Pla, que ja serà el tercer, es vol fer 
de forma participativa i compta amb l’aju-
da de la Fundació SURT (surt.org). 

Enquesta ciutadana
Després d’una primera fase d’anàlisi de 
dades i estadístiques, ara comença l’etapa 
de de recollida d’informació, mitjançant 
una enquesta ciutadana. L’Ajuntament 
convida tota la ciutadania del Prat a res-
pondre un qüestionari per opinar sobre la 
igualtat d’oportunitats entre dones i ho-
mes, i també per valorar les percepcions 
sobre aspectes com els bons tractes, les 
violències masclistes, els temps de cura, la 
conciliació i la responsabilitat compartida, 
així com aspectes de participació a la ciu-
tat. També, sobre els serveis municipals i 
les polítiques que es duen a terme. Troba-
reu l’enquesta a elprat.cat/dones. 

Espais participatius 
Durant l’octubre es faran debats oberts 
a la ciutadania per parlar i recollir idees 
sobre com continuar treballant el nou Pla 
d’Igualtat. La primera sessió serà el dijous 
7, i s’adreçarà a les membres del Consell 
de Dones. El dijous 14 n’hi haurà una altra 
oberta a tota la ciutadania.



Els ajuntaments del Prat, Viladecans, Gavà 
i Sant Boi, juntament amb la Diputació i 
l’Àrea Metropolitana, impulsem la cinque-
na edició d’Ecoindústria, un projecte per 
millorar els resultats de les empreses tot 
reduint-ne al mínim els residus, sota els 
principis de l’economia circular.

El projecte ofereix els següents tallers 
formatius: 
l Models de negoci circulars i riscos 
associats a la cadena de valor (28 i 30 de 
setembre).
l Ecodisseny de productes i serveis (5 i 7 
d’octubre).

Nous tallers 
formatius en 
economia 
circular

l Metodologies per configurar 
estratègies empresarials en economia 
circular  (13 i 14 d’octubre).

Les empreses interessades a participar 
en els tallers han de contactar amb l’Ofici-

na d’Atenció a l’Empresa (OAE) de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic de l’Ajunta-
ment del Prat, al telèfon 93 478 68 78 o als 
correus electrònics mesan@elprat.cat 
i aceves@elprat.cat. Més informació a 
ecoindustria.net.

Nueva mejora 
de la calidad 
del agua del 
grifo en El Prat
La planta del Mas Blau 
incorpora un proceso 
de remineralización 
del agua, posterior a 
la ósmosis inversa

A finales del 2018, la planta Sagnier aña-
dió a su proceso de producción una etapa 
de remineralización, posterior a la ósmosis 
inversa, obteniendo así una agua de toda-
vía mayor calidad. 

Los buenos resultados obtenidos en 
la ETAP Sagnier han llevado a la empresa 
pública municipal Aigües del Prat a incor-
porar este proceso de remineralizaicón a 
la ETAP Mas Blau, donde se producen 300 
m3/h de agua potable, alrededor del 50 % 

En los últimos años, el agua de boca de El 
Prat ha ido mejorando su calidad. En 2009 
se pusieron en marcha dos estaciones de 
tratamiento de agua potable, la ETAP Mas 
Blau y la ETAP Sagnier. Ambas incorporan 
tecnologías como la ósmosis inversa, que 
reduce el contenido en sales minerales del 
agua subterránea y baja tanto la salinidad 
como la dureza, aspectos que hasta enton-
ces habían caracterizado el agua de la red 
municipal.

de la demanda del municipio. Para imple-
mentar esta operación, justo antes del ve-
rano, Aigües del Prat ha invertido más de 
600.000 €.

Todas estas actuaciones han permitido 
que, actualmente, casi el 80 % de El Prat 
disponga de un agua excelente, al tiempo 
que la empresa municipal sigue trabajan-
do para conseguir aportar estas mejoras al 
el resto de la ciudad.

Cabe recordar que El Prat se abastece de 
agua, mayoritariamente, del acuífero pro-
fundo del delta del Llobregat, aproximada-
mente en un 75 %. El resto procede de la 
red metropolitana, gestionada por Aguas 
Ter Llobregat (ATL).
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Nuevas 
instalaciones 
en la ETAP 
Mas Blau.



30 | EL PRAT | OCTUBRE 2021

ls Premis El Prat Emprèn, 
que l’any passat no van 
poder celebrar la 14a 

edició a causa de la pandèmia, tornen en-
guany amb un canvi significatiu: a partir 
d’ara prenen el nom de Marta Mayordo-
mo, la tinenta d’alcalde de Desenvolupa-
ment Econòmic que va morir sobtada-
ment a finals del 2020. 

Des que es van instaurar els Premis, 
l’any 2007, 400 projectes empresarials 
han passat pel Servei d’Informació i Asses-
sorament Empresarial —l’actual Oficina 
d’Atenció a l’Empresa— per presentar-hi 
la seva candidatura, s’han creat 221 em-
preses i s’han generat 390 llocs de treball.

18.000 € en premis
Enguany els Premis tornen amb força, 
sumant a les iniciatives del 2020 les del 
2021, amb una dotació total de premis de 
18.000 € en metàl·lic. 

Els Premis El Prat Emprèn Marta Mayor-
domo reconeixen els guardonats en tres 
categories, amb una dotació econòmica 

E termini de presentació de candidatures 
es va obrir el 16 de setembre i finalitzarà 
el dia 18 d’octubre. 

Trobareu més informació            
a elprat.cat/economia

Marta Mayordomo, durant la 13a 
Jornada d’Emprenedoria Local, darrera 

edició dels Premis El Prat Emprèn.

Els Premis El Prat
Emprèn adopten el nom

de Marta Mayordomo
S’hi poden presentar candidatures

fins al 18 d’octubre

de 3.000 € per a cada modalitat: Premi 
a la millor idea i/o projecte empresarial, 
Premi a la millor idea i/o projecte empre-
sarial en matèria de comerç i/o turisme; i 
Premi a la millor idea i/o projecte empre-
sarial d’economia social i cooperativa. El 
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Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic de 
l’Ajuntament del Prat 

desenvolupa els següents projectes de 
promoció de l’ocupació a la ciutat:

l Contractació de joves en pràctiques. 
Els elevats percentatges de joves que estan 
en atur tot i haver obtingut una titulació 
superior suposen un greu problema social. 
Al Prat, actualment estan en atur al voltant 
de 800 joves de menys de 30 anys que te-
nen estudis postobligatoris. Aquest pro-
grama, adreçat als i les joves beneficiàries 
del programa Garantia Juvenil del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), fa con-
tractes de sis mesos a jornada completa a 
fi que adquireixin l’experiència laboral que 
els obri les portes al mercat de treball. En el 
marc d’aquest programa, l’Ajuntament del 
Prat va rebre, aquest estiu, una subvenció 
de 55.000 € que ha permès contractar cinc 
joves del municipi que treballaran, a partir 

L’ del 29 de setembre, a diferents departa-
ments municipals, fins al març vinent.

l Programa Labora Jove. Adreçat a per-
sones de 16 a 24 anys situades fora del 
sistema escolar, que reben orientació i 
acompanyament a la inclusió en el mer-
cat de treball mitjançant dispositius i ac-
cions d’orientació, formació i pràctiques 
en empreses. Es tracta d’una iniciativa que 
impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na per donar el màxim suport als esforços 
dels ajuntaments encaminats a superar i 
combatre els efectes de l’actual crisi social, 
econòmica, sanitària i de seguretat en el 
conjunt de la ciutadania i, en especial, en 
els col·lectius més vulnerables.

l Programa Mixt d’orientació i forma-
ció professional per a l’ocupació. Aquest 
programa és nou i està pensat per a per-
sones treballadores afectades per un ERTO 
(expedient de regulació temporal d’ocu-

4 nous projectes per promoure 
l’ocupació al Prat

pació) com a conseqüència de la crisi de-
rivada de la covid-19, i està promogut pel 
Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya. Els seus objectius són orientar i 
qualificar aquestes persones per al mante-
niment de la seva ocupabilitat o facilitar-ne 
la reconversió. 

Aquest programa acollirà un total de 125 
participants que rebran orientació i forma-
ció. Els cursos programats són de curta du-
rada i de les següents temàtiques: Ofimàtica 
(tractament de dades, textos i documenta-
ció), Competències digitals, Anglès profes-
sional per a la gestió administrativa amb el 
client,Tècniques de recepció i comunicació, 
i Optimització de la cadena logística.

l 30 Plus. Sisena edició d’aquest progra-
ma del SOC adreçat a persones de més de 
30 anys pertanyents a col·lectius amb difi-
cultats d’inserció del 30 Plus. Al llarg de les 
sis edicions s’ha aconseguit contractar un 
total de 164 persones. 

José María 
Marín Polo 
Beneficiario del 
programa 30 Plus

“Mi experiencia con el 30 Plus es 
bastante favorable, pues te ayuda a 
buscar trabajo y además te ofrece 
una formación. También ayudan a las 
empresas, que reciben una retribución 
por la contratación de un trabajador. 
Quiero resaltar que la empresa donde 
trabajo, Durania Group, me ha tratado 
muy bien en lo personal y en lo 
laboral, ayudándome con los horarios 
a la hora de realizar el curso y demás“.
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a Fundació Rubricatus 
ha ampliado su servicio 
de entrega diaria de co-

mida a domicilio a personas mayores de 
65 años. Hasta ahora, el servicio Àpats a 
Domicili se dirigía solo a personas deriva-
das por los Servicios Sociales Municipales, 
que cubren el precio de los menús.

A partir de ahora, el servicio se abre al 
resto de mayores de 65, que, por un pre-
cio muy ajustado, pueden recibir cada día 
en su casa un menú completo y saludable, 
diseñado y elaborado por la línea de cáte-
ring ÉSBO de Rubricatus.

L

La Fundació Rubricatus 
amplía el servicio de comidas 
a domicilio para mayores

La Fundació Rubricatus ha tomado esta 
decisión tras comprobar las necesidades 
sociales del colectivo de personas mayo-
res de la ciudad durante los largos meses 
de pandemia. Una de las principales nece-
sidades es la alimentaria.

Más de 130 menús 
saludables al día
En la actualidad, Rubricatus reparte más 
de 130 menús saludables al día. Esta ac-
tividad supone la creación de más de 20 
puestos de trabajo para personas con dis-
capacidad intelectual.

“Ahora como 
mucho más 
sano”
“Me gusta mucho cocinar, pero 
el otro día me quemé la mano 
y mis hijas prefieren que me 
traigan la comida, no quieren 
que les dé más sustos, ¡ja ja! La 
comida está muy buena, y la 
tranquilidad de no tener que 
pensar en qué cocinar ni en ir a 
comprar cada día… Las ensaladas 
es lo que más me gusta; se 
ajustan a mis necesidades de 
dieta baja en sal. Ahora como 
mucho más sano y equilibrado.
El menú me lo trae cada día 
Eva, que es encantadora y muy 
profesional. Es importante 
que se creen oportunidades 
para personas como ella y 
que el Ayuntamiento apoye 
servicios como este”.

Santiago Pujol 
Cliente del servicio Àpats a 
Domicili

A partir de ahora, 
cualquier persona 
de El Prat de 
65 años o más 
puede solicitarlo

La trabajadora Eva Martínez, de 
Rubricatus, realiza su entrega 
diaria de menús a domicilio 
para personas mayores. 
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mb el començament 
del nou curs, els com-
plexos esportius mu-

nicipals (CEM) ofereixen un ampli ventall 
d’activitats físiques, aquàtiques i progra-
mes de salut adreçats a tots els públics, 
amb un sistema d’abonament flexible que 
s’adapta a totes  les necessitats: preu men-
sual per a una persona adulta a partir de 
10,86 €, amb descomptes per a persones 
de més de 65 anys, menys de 16 i les que 
tinguin alguna discapacitat.

L’abonament general al CEM Sagnier 
o al CEM Estruch inclou una graella d’ac-
tivitats dirigides distribuïdes en totes les 
franges horàries, amb cycloindoor, zum-
ba, body pump, GAC, pilates, etc. Al CEM 
Fondo d’en Peixo es pot combinar la na-

A la pandèmia a les mesures de prevenció, 
oferint en tot moment les màximes garan-
ties de seguretat sanitària.

Com abonar-s’hi?
Podem fer-ho presencialment a:

l Les oficines del Departament Municipal 
d’Esports, a la plaça de la Vila, 9 (amb cita 
prèvia), de dilluns a divendres de 9 a 13.30 
h i els dilluns i dimecres de 16.30 a 19 h. 

l Als CEM Sagnier, Estruch i Fondo d’en 
Peixo, de dilluns a divendres de 10 a 13 h 
i de 16 a 20 h.

Trobareu tota la informació
a elprat.cat/esports

Els complexos esportius
 municipals ofereixen un gran 

ventall d’activitats 
Per menys d’11 € al mes, amb descomptes per a 

persones de més de 65 anys i menys de 16

tació amb la sala de fitness i la sauna, gau-
dint d’un entorn que ajuda a la relaxació.

També es poden fer inscripcions a ac-
tivitats físiques específiques, com per 
exemple ioga o pilates, cursets de natació 
per a totes les edats i programes i serveis 
de salut com l’Aquasalus, programes de 
rehabilitació del sòl pelvià o tractaments 
de fisioteràpia, entre d’altres.

Seguretat sanitària
Davant la situació de pandèmia que vi-
vim des de fa mesos, s’ha demostrat que 
la pràctica d’activitat física i esportiva és 
imprescindible per al nostre benestar físic 
i mental. 

L’Ajuntament del Prat ha anat adaptant 
els complexos esportius des de l’inici de 

Una classe dirigida 
de body pump. 



BON INICI DE TEMPORADA 
PER A L’AE PRAT

El primer equip de l’Associació Esportiva 
Prat ha arrencat la temporada de manera 

intensa i amb bon peu: a la primera 
jornada, obtenint un punt al camp del 
Lleida Esportiu, on mai havia puntuat; 

dimecres, disputant un amistós contra 
el primer equip del Barça, i la segona 

jornada, estrenant-se al Sagnier, guanyant 
per 2 a 0 l’Espanyol B (foto). 

 FLAIXOS
D’ESPORTS

LA CURSA POPULAR FA 40 ANYS
La Cursa Popular del Prat torna enguany a celebrar-se després del 
buit de l’any passat, en què es va suspendre a causa de la pandèmia. 
Com a novetat important, la cursa se celebra el 26 de desembre, 
és a dir, en un diumenge de festa major (en anys anteriors ho feia 
el cap de setmana següent). Es tracta d’un dels actes esportius de 
més tradició al municipi, ja que hi participen persones de totes les 
edats i nivells. (FOTO: cursa del 2019, la darrera celebrada fins ara). 

NOVA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL DEL CEM JULIO MÉNDEZ
Durant l’estiu, aprofitant l’aturada de les competicions, 
l’Ajuntament ha procedit a substituir la gespa artificial del 
camp de futbol del CEM Julio Méndez, que ja es trobava molt 
desgastada. La nova gespa és d’última generació i compta 
amb la marca de qualitat FIFA Quality Pro. També s’han 
renovat els canons de rec, finalitzant així el canvi integral del 
sistema. Tot plegat ha necessitat una inversió de 240.000 €. 

EL PETANCA PRAT, CAMPIÓ 
D’ESPANYA
L’equip masculí del Club Petanca Prat s’ha 
proclamat campió d’Espanya de tripletes 
de Primera Divisió i de la Copa del Rei. Ha 
estat en el campionat disputat el segon 
cap de setmana de setembre a Nigrán, 
Pontevedra. Han completat el podi el Club 
Petanca Las Palomas San Basilio de Múrcia, 
en segona posició, i els catalans Petanca 
Castelldefels i Unió de Petanca Les Torres 
de Rubí, que han compartit el tercer lloc.



 FLAIXOS
D’ESPORTS

TORNA, DOS ANYS DESPRÉS, L’HISTÒRIC 
TORNEIG DE VÒLEI PLATJA
La platja del Prat va acollir al juliol, dos anys després de l’aturada 
per la pandèmia, l’històric torneig Open Calamar de vòlei 
platja, que ja acumula més de 27 anys. Aquest esdeveniment, 
organitzat pels Víkings Vòlei Prat, va registrar un rècord de 
participació: més de 250 jugadors i jugadores al 4x4 i 80 
al 2x2. Un altre rècord va ser el nombre de pistes, 10.

NOVA TEMPORADA I 
NOVES CARES AL CLUB 
BÀSQUET PRAT
El primer equip del CB Prat ha arrencat la 
pretemporada, una preparació important 
pel retorn de l’equip a la categoria LEB Or. 
La novetat més destacada és l’arribada d’un 
nou entrenador, Josep Maria Berrocal (a la 
foto, amb samarreta verda), en substitució 
de Dani Miret, que ha passat a formar 
part de l’staff del Joventut de Badalona.

ÈXITS DEL PATINATGE PRATENC A L’EUROPEU 
DE PORTUGAL
Al juliol es va celebrar a Portugal el Campionat Europeu Absolut 
i Júnior de Patinatge de velocitat. Hi van participar quatre 
pratencs, tres en categoria absoluta (Teresa Moreno i Nil Llop, 
del Club Patí Cobra del Prat, i Rafa Heredia, del Club Pilar 
Marianistas de Vitòria) i una en categoria júnior, Luisa González 
(foto). González s’hi va proclamar campiona d’Europa de la volta 
al circuit i subcampiona dels 200 metres en pista. Llop i Heredia, 
que debutaven en categoria absoluta, van ser medalla de plata 
en els 3.000 metres relleus.

LA SEGONA CATALANA MÉS POTABLAVA
Associació Esportiva Prat B, Atlètic Prat Delta i Club Barcelonista Terlenka han començat 
una temporada ben especial per al futbol territorial potablava: per primera vegada les 
tres entitats de futbol de la ciutat estaran representades a Segona Catalana, categoria 
que ha tornat a la competició després de la cancel•lació de la passada temporada a 
causa de la pandèmia. Els tres equips compartiran competició per primera vegada 
i els derbis -sis en total- agafaran protagonisme. A la foto, els tres capitans: Adrián 
Prieto “Perico”(AE Prat B), Dani Gómez (Atlètic) i Ricard Arqueros (Terlenka). 



Frederic Soler, 
en espera de 
la plataforma 
única

Veïns i Comerciants 
de Frederic Soler
L’Associació de Veïns i 
Comerciants Pitarra, del 
carrer de Frederic Soler, es 
va crear als anys 80 i aplega 
uns 25 establiments associats 
en aquest eix comercial que 
comprèn el tram de carrer entre 
l’avinguda Verge de Montserrat 
i Lo Gaiter del Llobregat.

L’Associació de Veïns i Comerciants Pi-
tarra, del carrer Frederic Soler, vol que 
aquest eix comercial compti amb un vial 
de plataforma única que doni continuïtat 
al ja existent al de Ferran Puig. “No sabem 
quan serà, però tard o d’hora es pacificarà 
el carrer”, assenyala el president de l’enti-
tat, Ricard Vives.

El projecte suposaria la culminació d’un 
procés cap a la vianantització que durant 
els darrers anys ja ha retirat la circulació 
de cotxes d’aquest tram entre Lo Gaiter 
del Llobregat i l’avinguda Verge de Mont-
serrat. “Va ser una qüestió molt lluitada 
per l’entitat perquè abans hi passava molt 
de trànsit”, explica Vives, qui matisa que 
encara continuen tenint alguns proble-
mes amb les àrees de càrrega i descàrrega 
i, en aquest sentit, demana més presència 
policial. 

L’entitat veïnal i comercial és conscient 
que, atès el context sociosanitari, aquest 
pla de reurbanització no és una prioritat. 
“Ja ens convé que sigui així fins que no 
es normalitzi la situació per la pandè-
mia, perquè no podríem suportar obres 
al carrer”, explica Vives per l’impacte que 
tindria en els establiments. També dema-
na que, un cop es planifiqui, es tingui en 
compte la instal·lació d’arbrat i bancs, així 
com una millora de l’enllumenat.   

Certa recuperació de 
l’activitat econòmica
Durant l’últim any “hi ha hagut una certa 
recuperació de les vendes”, assegura el 
president de l’associació veïnal i de co-
merciants de Frederic Soler, que acaba 
d’organitzar la primera de les dues fires 
de gangues un cop acabat el període de 
rebaixes. 

Respecte de les ajudes que ha posat en 
marxa l’Ajuntament, Ricard Vives critica 
que “al consistori li va costar una mica re-
accionar, però s’han posat les piles i diver-
sos comerços s’hi han acollit”. Alhora, però, 
demana més campanyes de dinamització 
comercial, com el proveïment de bosses 
de paper als establiments. 

Luis Rodríguez Alonso

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

Veïns i comerciants esperen 
que la plataforma única 

del carrer Ferran Puig (al 
fons) tingui continuïtat al 

carrer Frederic Soler. 

UNA ASSOCIACIÓ 
VEÏNAL CADA 
MES

Quan va néixer l’entitat i per què?
L’entitat es va crear fa uns 40 anys, 
durant els anys 80, i va ser per la 
voluntat de diversos comerciants 
d’unir-se per poder fer activitats. En 
aquell principi era sobretot el tema 
de l’enllumenat de Nadal i es va 
començar per aquí, i també vam 
començar amb algunes activitats. 

Quants comerços associats en 
formen part actualment?
Aproximadament som uns 25 
comerços associats i fem dues 
reunions anuals, a banda de 
trobades, i bàsicament està molt 
centrat en la il·luminació llums de 
Nadal, (perquè ara mateix s’han 
aturat les activitats presencials), fins 
al darrer any, en què ja va anar a 
càrrec de l’Ajuntament. 

Com valoreu que l’Ajuntament 
s’encarregui del 100 % del cost 
de l’enllumenat de Nadal?
Molt bé. De fet, durant molt de 
temps se’n feia càrrec de la meitat; 
després, del 75 %, i ara ja, del total. 
Això ens ajuda molt perquè ens 
permet que la part de les quotes 
que destinàvem a l’enllumenat de 
Nadal ara la puguem dedicar a 
fer més activitats de carrer, quan 
es pugui, perquè ara està tot molt 
parat. 

En qualsevol cas, com encareu 
la preparació de la campanya de 
Nadal?
Nosaltres estem començant a 
contactar per fer activitats al 
carrer. En una situació normal ja 
ho tindríem tancat, per aquestes 
dates, però ara mateix està enlaire 
perquè la situació va canviant. Som 
optimistes i creiem que al Nadal es 
podrà reprendre alguna cosa com 
la Fira de Gangues que acabem de 
celebrar. 

Ricard Vives 
President de l’Associació de 

Veïns i Comerciants Pitarra, del 
carrer de Frederic Soler 
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lprat.ràdio ha iniciat, 
aquest setembre, la vinte-
na temporada al 91.6 FM, 

amb nombroses novetats que n’amplien 
notablement l’oferta de continguts. Entre 
els nous programes, la ràdio municipal 
presenta Femiñetas Radio, la versió radio-
fònica del consolidat projecte del mateix 
nom que lideren Flor Coll i Camila Ferrari 
des de fa dos anys i que té com a denomi-
nador comú la perspectiva de gènere i la 
lluita per la igualtat d’oportunitats de les 
dones a través de la cultura (dimarts, de 15 
a 16 h). 

A la mateixa franja, però els dilluns, l’es-
pai Scenik passa a ser programa, després 
de deu anys de secció al magazín matinal 
Planeta Prat, per parlar encara més de les 
arts escèniques, com sempre, amb el lide-
ratge de Mercè Ruiz.

I també els dilluns, però a les 23 hores, 
acabarem el dia amb State of Game, un 
espai per seguir l’actualitat del món dels 

e podeu seguir a través del mateix web que 
li dona nom i de les seves xarxes socials, 
tant a Facebook com a Twitter. 

elprat.ràdio inicia la 20a
temporada en antena

videojocs i jocs de taula que cerca ser un 
espai de referència per al jovent de la ciu-
tat. El dirigeix Luis López. 

Aquests tres nous programes se sumen 
als espais tradicionals d’aquesta casa, com 
Planeta Prat, El Prat Esports i els Serveis In-
formatius, que ja han encetat la tempora-
da en els horaris habituals. 

Trobareu tota la informació i continguts 
al nou web www.elprat.radio.

Via15, el nou informatiu 
d’elprat.tv
elprat.tv ha presentat Via 15, el primer 
programa informatiu emès en directe en 
tota la història de la televisió local. elprat.
tv fa així un pas qualitatiu més en els seus 
continguts a partir d’un magazín d’actuali-
tat coproduït per quinze televisions locals 
de la regió metropolitana de Barcelona, 
presentat i liderat per Betevé amb el suport 
de La Xarxa. El podeu seguir a les 18.30 ho-
res, de dilluns a divendres, a elprat.tv.

elprat.digital, el nou mitjà local
El nou mitjà d’actualitat local elprat.digi-
tal engloba tots els mitjans de comunica-
ció públics de la ciutat. Estrenat a l’abril, el 

Principals programes 
d’elprat.ràdio

Planeta Prat: de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 h. 

Serveis Informatius: de dilluns a 
divendres, a les 13 i a les 19 h, i els 
diumenges, a les 14.45 h. Butlletins 
a les 10.30, 11.30, 12.30, 17 i 18 h. 

El Prat Esports: de dilluns a 
divendres, a les 13.30 h, i els dilluns, 
dimecres i divendres, a les 19.15 h. 
Carrussel Esportiu cada dissabte
a les 18 h i diumenges a les 11.30 h. 



El nombre de nens i nenes que aquest any s’han 
apuntat a les activitats d’estiu al Prat ha estat molt 
més alt que el de l’estiu passat, semblant a com eren 
els estius d’abans de la pandèmia. A diferència dels 
“estius d’abans”, però, aquest any s’han mantingut les 
mesures de prevenció de contagis contra la covid.

Enguany, gairebé 3.400 infants i adolescents de 
la ciutat s’han apuntat a alguna de les activitats 
proposades. La gran majoria han fet activitats 
esportives, seguides de les educatives, de lleure i 
culturals, i la major part han fet activitats durant dues 
o tres setmanes. Aquí us en mostrem algunes fotos!

Un estiu “com els d ’abans”!!

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!






