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Sortiu i disfruteu!
Pla de l’Ajuntament per reactivar la pràctica esportiva entre
la població després de la pandèmia, una activitat que s’ha
reduït per culpa de la covid
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A

quest octubre passat he signat
un dels decrets que més ganes
tenia de poder signar: després
d’un any i mig de pandèmia,
l’evolució de les xifres de contagis ha permès rebaixar, tant al
Prat com a tot Catalunya, l’estat d’alarma d’emergència a alerta. El final de la pandèmia comença a
dibuixar-se i això és gràcies a la ciència i a la solidaritat de totes aquelles persones que, cuidant-nos, cuidem la comunitat, seguint les normes de seguretat
sanitària i vacunant-nos.
Aquesta evolució ens permet, com diu la portada
d’aquesta revista inspirant-se en aquell lema forjat
per qui va ser molt més que un entrenador de futbol, sortir i disfrutar. Us animem a sortir, sols i soles
o en grup, a fer activitat física, a apropar-vos a alguna de les moltes entitats esportives de la ciutat. I a
gaudir-ne, dels espais naturals, els poliesportius, les
piscines, les pistes de petanca, de vòleibol, de bàsquet, l’skatepark... o alguna de les moltes activitats
esportives programades per a tots els públics.

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler
mijoler
mijoler

EL PRAT | NOVEMBRE 2021 | 5

La pandèmia ens va robar moltes coses i ens ha
dificultat la vida ciutadana. Ara és hora que la nostra ciutat recuperi el pols. I per ajudar que així sigui,
llancem aquesta campanya de promoció de l’esport,
que se suma a la programació cultural que vam
llançar a l’estiu i que ens va permetre anar-nos retrobant en places i carrers de la mà de la cultura. També
a les activitats per a gent jove amb què mirem de
facilitar-los el restabliment de vincles després de
tant de temps de confinament. O l’esforç que l’àrea
municipal d’Acció Social està fent per vetllar pel benestar emocional de les persones en aquests mesos
tan complicats que hem passat.
La campanya se suma, en definitiva, a tot l’esforç
que tants serveis municipals, entitats i gent de la ciutat està fent perquè, ara més que mai, tornem a gaudir del Prat. Perquè, ara més que mai,tornem a fer del
nostre lloc al món la ciutat activa, vibrant, enxarxada
i vital que ens agrada ser.

Tornem a gaudir del Prat!

E

ste pasado octubre he firmado uno
de los decretos que más ganas tenía
de poder firmar: tras un año y medio de pandemia, la evolución de
las cifras de contagios ha permitido
rebajar, tanto en El Prat como en
toda Cataluña, el estado de alarma de emergencia
a alerta. El final de la pandemia empieza a dibujarse,
gracias a la ciencia y la solidaridad de todas aquellas
personas que, cuidándonos, cuidamos a la comunidad, siguiendo las normas de seguridad sanitaria y
vacunándonos.
Esta evolución nos permite, como dice la portada de esta revista inspirándose en ese lema forjado
por el que fue mucho más que un entrenador de
fútbol, salir y disfrutar. Os animamos a salir, solos y
solas o en grupo, a realizar actividad física, a acercarse a alguna de las muchas entidades deportivas
de la ciudad. Y a disfrutar de los espacios naturales,
los polideportivos, las piscinas, las pistas de petanca,
de voleibol, de baloncesto, el skatepark... o alguna
de las muchas actividades deportivas programadas
para todos los públicos.

La pandemia nos robó muchas cosas y nos ha dificultado la vida ciudadana. Ahora es hora de que
nuestra ciudad recupere el pulso. Y para ayudar a
que así sea, lanzamos esta campaña de promoción
del deporte, que se suma a la programación cultural que lanzamos en verano y que nos permitió
irnos reencontrando en plazas y calles de la mano
de la cultura. También a las actividades para gente
joven con las que tratamos de facilitarles el restablecimiento de vínculos después de tanto tiempo
de confinamiento. O el esfuerzo que el área municipal de Acción Social está haciendo para velar por el
bienestar emocional de las personas en estos meses
tan complicados.
La campaña se suma, en definitiva, a todo el esfuerzo que tantos servicios municipales, entidades
y gente de la ciudad está haciendo para que, ahora más que nunca, volvamos a disfrutar de El Prat.
Porque, ahora más que nunca, volvamos a hacer de
nuestro sitio en el mundo la ciudad activa, vibrante
y vital que nos gusta ser.
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Pla per reactivar la
pràctica esportiva entre
la població

“Sortiu i disfruteu” és el lema d’una campanya
municipal que para especial atenció a les adolescents

L

a pandèmia ha tingut
efectes devastadors en
la pràctica esportiva de
la població. El nombre de persones abonades i de cursetistes als complexos esportius públics i privats del Prat es va desplomar l’any 2020, i ara tot just comença a
recuperar-se lentament.
El curs passat, l’esport escolar pràcticament va desaparèixer. La lligueta de futbol, per exemple, en la qual participen
uns 600 infants, no es va poder celebrar.
Aquest curs s’està tornant a la normalitat,
però de manera encara tímida i amb diferències de ritme entre els diversos centres educatius.

És per això que l’Ajuntament del Prat ha
posat en marxa un pla i una campanya per
tal que la pràctica esportiva entre la població torni als nivells d’abans de la pandèmia
o, fins i tot, superiors. I amb una especial
atenció a un col·lectiu concret: l’adolescència. En aquest sector de la població,
sobretot entre les noies, la pràctica de
l’esport està molt per sota del que seria
desitjable, tant per motius de salut física
com psicològica. L’esport és una font excel·lent de socialització i benestar mental,
aspectes que la pandèmia també ha debilitat força.
Aquest pla s’emmarca en l’estratègia
“Ara més que mai” de recuperació de la
ciutat postpandèmia, que ja ha impulsat
altres programes com omplir de cultura
els carrers, les activitats d’estiu per a joves
o la campanya per la salut mental de la
població.

Un pla amb tres eixos
El pla de l’Ajuntament per reactivar la
pràctica esportiva entre la població del
Prat s’aplica des d’abans de l’estiu passat i
s’allargarà fins al proper, i se centra en tres
eixos.
Primer, recuperar el nombre de persones abonades i cursetistes als complexos
esportius municipals. Aquest objectiu es
va aconseguint paulatinament, gràcies
en bona part a l’aixecament de les restriccions per la covid-19.
En segon lloc, que les entitats i clubs
esportius de la ciutat també recuperin
el nombre de membres, especialment
infants a les escoles esportives. L’aixeca-
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ment de restriccions i la tornada a una certa normalitat també està facilitant aquest
objectiu, que l’Ajuntament ha reforçat
mitjançant actuacions com les jornades
de portes obertes a les entitats i clubs,
celebrades el mes de juny passat, i l’ajut
econòmic a través de subvencions.
En tercer lloc —i on l’Ajuntament destina actualment més esforços—, reactivar
l’esport extraescolar als centres educatius.

Esport extraescolar als centres
educatius: el gran repte
Perquè l’esport extraescolar al Prat assoleixi el nivell desitjat, l’Ajuntament treballa
en la millora de tres aspectes: l’organització, la qualitat, i els Jocs Esportius Escolars.
La millora organitzativa es vol aconseguir

millorant la coordinació entre les escoles,
les AMPA/AFA i els gestors de les activitats.
La qualitat es millorarà amb cursets formatius als monitors i monitores, per unificar
criteris entre escoles, fer les activitats més
atractives i potenciar, més enllà de l’esport,
l’educació en valors i el treball en equip.
També es millorarà la qualitat dels espais,
és a dir, dels patis de les escoles. La primera intervenció —una prova pilot— s’ha fet
a l’Escola Honorable Josep Tarradellas, on
s’han renovat els paviments —envellits i
lliscants—, s’han instal·lat nous elements
polivalents i s’han redibuixat les pistes
esportives, traient protagonisme a l’omnipresent futbol —sempre molt masculí— i
donant-ne a esports alternatius, més minoritaris: vòlei, bàsquet, minifutbol, corfbol...

L’experiència d’aquesta escola, molt satisfactòria, s’anirà aplicant a d’altres durant
els propers anys.
Finalment, es promocionaran les competicions dels Jocs Esportius Escolars,
adaptant les normatives de les diferents
disciplines per ajustar-les als nous espais
de les escoles i a la implantació de les millores tècniques proposades per grups de
treball transversals.

Trobareu tota la
informació sobre
aquest pla
municipal de
reactivació de
la pràctica
esportiva a través d’aquest QR
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Ainhoa Garrido
García
(15 anys) Membre
del Club Esport
Jove

Més múscul per al Club Esport
Jove
L’Ajuntament vol potenciar el Club Esport Jove, dirigit als nois i noies
de secundària i batxillerat. Per fer-ho, durant aquest curs, l’alumnat
podrà descobrir l’oferta d’activitats del Club durant les sessions
d’educació física als mateixos centres educatius, dins de l’horari lectiu.

“Recomano el Club
Esport Jove a tots
els nois i noies”
“Al Club Esport Jove jo faig piscina, i els
dissabtes, surf a la platja del Prat. M’hi
vaig apuntar perquè m’agraden molt
les activitats d’aigua. Ho recomano
100 % a tots els nois i noies, perquè
fer esport és molt divertit i, a més, el
Club Esport Jove és molt econòmic”.

Estela López
Coordinadora
d’Activitats dels
CEM Estruch i
Sagnier

“¡Animaos a
ser felices!”
“Sortiu i disfruteu”, un lema
amb història
Diu la llegenda —qui sap si certa— que Johan Cruyff, entrenador del
Barça l’any 1992, va dir als seus jugadors, abans de saltar al camp
de Wembley a jugar la final de la Copa d’Europa de futbol: “Sortiu i
disfruteu”. Van sortir-hi i van guanyar-hi, però potser van patir més
que no van “disfrutar”.
Aquest lema, “Sortiu i disfruteu”, és el de la campanya municipal per
animar la gent del Prat a fer esport, a sortir i gaudir. (El verb disfrutar,
en català, està acceptat només en contextos informals; en àmbits
formals, el mot normatiu correcte és ”gaudir” o “passar-s’ho bé”.)
Trobareu la campanya, en diferents formats i per diferents espais de
la ciutat, especialment als complexos esportius i a les escoles.

“El ejercicio físico es una de las
mejores maneras de aumentar la
liberación de endorfinas, una de las
cuatro hormonas llamadas “cuarteto
de la felicidad”. Si nos movemos,
reímos, nos relacionamos, somos
más felices. En los CEM Sagnier y
Estruch contamos con un equipo
de profesionales genial, unas
instalaciones fabulosas y unos usuarios
excepcionales, ¡el cóctel perfecto
para que haya un buen ambiente
y disfrutemos! Yo empecé como
usuaria y ahora estoy dando clases
y coordinando. Animaos a hacer
deporte, ¡animaos a ser felices!”

FLAIXOS
D’ESPORTS
TRIPLE ÈXIT DEL PRAT
TRIATLÓ 1994 FEMENÍ
L’equip femení del Prat Triatló 1994
ha guanyat el Triatló Ciutat del Prat
2021, el Campionat de Catalunya per
equips i la Lliga Catalana, disputats el
diumenge 17 d’octubre. La competició
ha tornat al Prat després d’un any
sense celebrar-se.

LA PLATJA ACULL EL PRIMER AQUATLÓ
PER RELLEUS ORGANITZAT AL MUNICIPI
El club TriPlay Prat ha organitzat el primer aquatló per relleus al
nostre municipi. Es tracta d’una modalitat esportiva que consisteix a
formar equips de tres persones en els quals cada participant ha de
completar un aquatló: és a dir que ha de recórrer una distància de
500 metres nedant i dos quilòmetres i mig corrent.

EL 14 DE NOVEMBRE, CURSA SOLIDÀRIA
El diumenge 14 de novembre se celebrarà la 3a Cursa Solidària
a favor dels infants amb càncer de l’Hospital Sant Joan de Déu,
organitzada pel Rotary Club del Prat. La cursa tindrà uns 5 km
de recorregut per a totes les categories, amb sortida i arribada
a les pistes d’atletisme Moisès Llopart del CEM Sagnier. Les
inscripcions es poden fer entre el 2 i el 12 de novembre. Hi
trobareu tota la informació a rotaryelprat.blogspot.com.

DIFÍCIL RETORN
DEL CLUB BÀSQUET
PRAT A LA LEB OR
El retorn del Club Bàsquet
Prat a la lliga LEB Or està
sent dur, amb quatre
derrotes, algunes per molta
diferència de punts, en
els quatre primers partits
disputats. L’exigència de la
categoria s’està deixant notar
de manera crua, almenys de
moment, en l’equip pratenc.
A la foto, partit disputat al
pavelló Joan Busquets, del
CEM Estruch, contra l’Oviedo.

FLAIXOS
D’ESPORTS

MÉS DE MIL PARTICIPANTS A
LA 40a CURSA POPULAR

COMENÇA UN NOU CURS DEL PROGRAMA
ESPORT BLAU DE VELA ESCOLAR

La Cursa Popular va tornar a ser la gran protagonista
de l’agenda esportiva de la Festa Major. Més d’un
miler de persones van tornar a omplir de color i
esport els carrers del Prat en una Cursa —la 40a— que
es va reprendre després de la cancel·lació de l’any
passat a causa de la pandèmia. Aquesta edició va
estar encara marcada per les mesures preventives per
la covid, que van obligar a reestructurar-la.

El Centre Municipal de Vela del Prat va acollir, el 7 d’octubre, l’acte d’inici del
curs 2021/2022 del programa Esport Blau de Vela Escolar, amb la presència
de la secretària general de l’Esport de la Generalitat, Anna Caula; del president
de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, i de la regidora d’Esports de
l’Ajuntament, Débora García. L’acte va comptar amb una mostra de la destresa
navegant d’alumnes de cinquè de primària de l’Escola Jacint Verdaguer del
Prat. Gairebé 8.500 escolars de tot Catalunya participen en aquest programa
arreu de la costa catalana.

LA NOVA AE PRAT FEMENINA COMENÇA
TEMPORADA
La temporada esportiva ha arrencat enguany amb la novetat
de la creació de la Fundació Privada de l’Associació Esportiva
Prat, que fa una clara aposta pel futbol femení amb la
formació del primer equip de noies. Es tracta d’un amateur
que serà l’equip principal de la Fundació. El conjunt pratenc
ja ha arrencat la temporada oficial al grup 3 de Segona
Catalana, i ho ha fet amb tres victòries en les tres primeres
jornades disputades, situant-se com a líder del grup.

TEMPORADA DE DERBIS PRATENCS A
SEGONA CATALANA DE FUTBOL
Aquesta temporada, tres equips pratencs coincideixen a la
lliga de Segona Catalana, fet que propiciarà la disputa de
diversos derbis al llarg de la competició. De moment ja se
n’han disputat dos, el Terlenka 1 - Atlètic Prat Delta 0 (foto)
i l’Atlètic Prat Delta 2 - Associació Esportiva Prat B 1.

Carmelo Declara Merino

Individualismo o
comunidad
Es preocupante ver cómo el
comportamiento individualista es una
actitud extendida, pues constantemente
recibimos mensajes idealizando el triunfo
personal como si eso fuera lo mejor que
te puede pasar. Esta idea pretende que
nos convirtamos en meros individuos
que culpan a los demás cuando las cosas
no les salen como esperaban, como si
el camino para conseguir nuestra
plenitud no estuviese lleno de personas
a las que necesitamos y nos ayudan
día a día.
Esta visión se sustenta en el miedo
y el odio al de al lado, rompiendo los
vínculos que nos unen como comunidad.
Despreciar al inmigrante porque viene
a quitarnos el trabajo, tener miedo a
organizarnos en nuestros centros de
trabajo, a montar huelgas o movilizaciones
para defender nuestros derechos porque
puede salir caro... No caigamos en la
lucha entre nosotros por cubrir nuestras
necesidades personales; unidas podemos
conseguir mucho más.
La vida es compartir, saber que si
nos juntamos podemos sacar adelante
nuestras vidas mucho mejor. Es la base
para construir unos servicios públicos que
den respuesta a lo que necesita la gent
d’#ElPrat. Recordando que los intereses
colectivos están por encima de los
individuales podemos hacer frente a un
marco cultural individualista cada vez más
excluyente.
Desde Podemos El Prat insistiremos
en la necesidad de repartir la riqueza,
reforzar la justicia social con una mirada
feminista basada en los cuidados. Porque
nos tenemos a nosotros, porque queremos
para la gente que no conocemos de nada
lo mismo que queremos para la gente que
amamos.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

La mano en el bolsillo

Al costat de la gent,
el canvi és possible

Desde Ciutadans nos oponemos a la
subida de impuestos (entre ellos, el IBI)
aprobada por el gobierno del alcalde Mijoler
el pasado mes de octubre. Inmersos en
plena crisis económica y sanitaria por culpa
del covid, creemos que no es el momento
indicado para meter la mano en el bolsillo de
las familias, de los autónomos, de las PYMES
o de las empresas de El Prat de Llobregat.
Cada día nos despertamos soportando
nuevos récords históricos del precio de la
luz, subidas del agua, subida de la cesta de
la compra, la creación de nuevos impuestos
recaudatorios como el del CO2, restricciones
de movilidad… Mientras, muchas personas
están sufriendo ERTE, muchos autónomos
están trabajando a medio gas, sufriendo
restricciones y sin dejar de pagar impuestos.
Y ahora el gobierno del alcalde Mijoler ha
decidido subirte los impuestos municipales
para ayudar a hacerte un poquito más pobre.
El Prat es un municipio rico gracias a los
impuestos que recibimos del puerto y del
aeropuerto principalmente, pero somos un
municipio con familias con pocos recursos,
como reflejan las estadísticas. Y somos un
municipio de familias pobres, debido a la
gestión de más de 40 años de un modelo
político comunista que expulsa el talento y
el esfuerzo y abraza el reparto de prebendas
crónicas bajo el supuesto disfraz de la
“solidaridad infinita” para mantenerse así en
el poder.
Según el gobierno del alcalde Mijoler,
pretenden recaudar unos 3.300.000 euros
con la subida del IBI. Pues si en plena
pandemia, con la población confinada en
sus casas, no se hubieran gastado 3.900.000
euros (más otros cuantos millones más
para adecuarlo) en un edificio innecesario,
podrían haberse ahorrado tener que subir el
IBI a todos los vecinos y vecinas de El Prat. Es
solo una cuestión de prioridades.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat

La política és bonica, tot i que pot ser
dura. Et fa ampliar la teva mirada particular
amb la diversitat de visions que t’ofereixen
les persones i les entitats amb les quals
tinc el plaer de parlar. Mireu si m’agrada,
que porto des dels 17 anys treballant per
aconseguir la república catalana i una millor
vida per a tota la ciutadania del Prat.
Ara fa sis anys que serveixo la ciutat
com a regidor i portaveu del grup d’ERC
a l’Ajuntament. En aquests anys, t’adones
que hi ha membres de l’equip de govern
que creuen que ningú altre pot governar la
ciutat i, molt menys, fer-ho millor, ja que els
seus anys al poder els atorguen la saviesa
total. Però on alguns només veuen virtuts,
d’altres també som conscients de molts
dels defectes de governar tant de temps:
vicis i maneres de fer que, crec, hauríem
de deixar enrere. Per exemple, escoltar
poc els altres. En canvi, les representants
d’ERC tenim una dèria: escoltar les persones
i treballar propostes conjuntament.
Ara que ha passat la febre de l’ampliació
de la tercera pista, sembla que no hi ha
problemes a debatre i a replantejar. La
urbanització de l’ARE Sud Fase 2 n’és un
exemple. En l’últim ple ens van dir: “Deixeu
de fer populisme si no veniu amb una
proposta alternativa”. És curiós que els
mateixos que exigeixen més recursos per
demanar millores mai plantegin aquesta
alternativa a altres administracions: d’on es
treuen els recursos econòmics? Quins altres
serveis s’han de deixar d’oferir per donar
aquest nou servei o millorar l’existent?
Se’ns demana lleialtat institucional
com a partit de l’oposició, però la lleialtat
es practica, no es pregona i prou. El canvi
és possible, i el projecte republicà d’ERC
està preparat per governar i fer-ho com
sempre hem actuat: escoltant, al costat
de la gent i parlant clar a la ciutadania.
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

“Sortiu i disfruteu”

Avancem cap a una
ciutat més justa

Amb aquest lema de reminiscències
cruyffistes i del Dream Team engeguem des
de l’Ajuntament una campanya de foment
de la pràctica esportiva. Una vegada que
comencem a recuperar certa normalitat a
la vida de la ciutat, després d’un any i mig
de pandèmia, ens trobem que els efectes
d’aquesta van més enllà de les qüestions
més immediates com la pèrdua d’éssers
estimats, les afectacions a l’economia local
o la necessitat d’acompanyar les persones
en el tràngol causat pel desastre.
Una d’aquestes realitats ha estat una
gran disminució de la pràctica esportiva a
la nostra ciutat, especialment en els centres
esportius, públics i privats, i en l’àmbit de
l’esport escolar. Ara que l’aixecament de
determinades restriccions ens ho permet, des
de l’Ajuntament volem tornar als nivells de
pràctica esportiva anteriors a la pandèmia.
En aquest context presentem la campanya
“Sortiu i disfruteu”, una estratègia que unifica
totes les actuacions municipals adreçades
a reactivar, consolidar i millorar la situació
del sector esportiu amb una perspectiva
postcovid, per tal d’enfortir-lo davant dels
principals reptes de futur que haurà d’afrontar.
Amb la intenció de transmetre
un missatge positiu que encoratgi els
nostres veins i veïnes a tornar a gaudir
d’una vida saludable a través de l’esport,
el nostre Pla de Reactivació de l’Esport
pretén recuperar abonats i cursetistes a
les instal·lacions municipals i reactivar
tant les escoles esportives com l’esport
extraescolar als centres educatius.
Els socialistes entenem que l’esport,
a banda de constituir una pràctica de
vida saludable, forma part del procés vital
d’aprenentatge de molts infants. A través de
l’esport tenim l’oportunitat de treballar per
una societat més justa i més cohesionada, i
una ciutat més amable. El repte s’ho mereix.
@PerezJP_

L’equip de govern es va comprometre
a treballar perquè les famílies pratenques
poguéssim sortir de la crisi de la covid en
les millors condicions. Ara sembla que
podem començar a fer vida “normal”, però
moltes famílies encara tenen dificultats. I
davant d’això, ara més que mai treballem per
impulsar una ciutat justa. Aquestes darreres
setmanes hem engegat algunes iniciatives en
aquest sentit.
En primer lloc, les ordenances fiscals per
a 2022 miren de mantenir els serveis que vam
crear per ajudar el veïnat que ho ha necessitat
durant la pandèmia. I ho fan fent recaure la
major pressió fiscal a les grans empreses i no
al conjunt de la ciutadania, mentre mantenim
els beneficis fiscals al teixit empresarial local.
En segon lloc hem engegat la Botiga, una
nova forma d’entendre el suport alimentari
que reben les famílies que ho requereixen.
Allà on fins ara hi trobàvem el Punt Solidari,
des d’on es repartien els lots de menjar, ara
hi trobem un supermercat, on més de 2.000
usuràries poden triar els productes que
necessitin. El projecte tirarà endavant amb la
col·laboració d’un exèrcit de voluntàries i dels
mateixos usuaris i usuàries.
El fort increment de la factura elèctrica
és un greu efecte del sistema capitalista i
dels oligopolis empresarials de distribució
i comercialització d’energia. Per això, i tot
i que els ajuntaments no hi tenim cap
competència, fa mesos que ha començat a
funcionar la Casa de l’Energia i ara iniciem
el camí cap a una energia pública del Prat,
per generar energia neta provenint del sol i
consumir-la a preu just.
Per reblar el clau del retorn a la nova
normalitat, us convidem a “sortir i disfrutar”
de les múltiples opcions d’oci esportiu que
ens brinden els nostres equipaments i espais
públics!
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Els impostos i les taxes
municipals per al 2022 gravaran
més a qui tingui més patrimoni
i beneficiaran els sectors més
afectats per la covid
Es crea una bonificació per facilitar la transició energètica
i no s’apujarà l’impost d’activitats econòmiques

E

l ple municipal d’octubre
va aprovar inicialment les
ordenances fiscals i de
preus públics per a l’any 2022, amb el vot
favorable de l’equip de govern (En Comú i
PSC), l’abstenció d’ERC i Podemos, i el vot
contrari de Cs.
Les taxes i els impostos municipals són
una font de finançament fonamental per
a l’Ajuntament, més encara en un context
de pandèmia que requereix incrementar
la despesa, demanant més esforç a qui té

Sobre l’horitzó de la ciutat es
retallen les grues del port, una de
les infraestructures que, juntament
amb l’aeroport, l’any vinent
veuran més incrementada la seva
aportació a la fiscalitat municipal.

més patrimoni, seguint els principis de la
justícia social.
Més esforç de qui més té
Les ordenances fiscals seran progressives,
és a dir, gravaran més a qui més té. Així,
l’impost sobre béns immobles (IBI) s’apujarà un 8 % per a les grans infraestructures
del municipi: el port i l’aeroport. Els immobles no dedicats a habitatge residencial i
de més valor pagaran un 2,9 % més que
aquest any. Finalment, a la gran majoria de

petits propietaris del Prat se’ls apujarà l’IBI
un 1,95 %, per sota de la inflació prevista
per al 2022.
D’aquesta manera, els 80 contribuents
més grans (a banda del Port i l’Aeroport)
aportaran 200.000 euros, tant com 37.900
petits contribuents. L’increment de l’IBI sobre el port i l’aeroport suposarà l’ingrés de
3 milions d’euros extra per a l’Ajuntament.
Foment del dret a l’habitatge
L’any vinent es mantindran les bonificacions fiscals per a persones amb dificultats
econòmiques. En el cas de l’IBI, se’n bonificarà el 50 % a persones en atur de llarga
durada o en altres situacions de dificultat.
També es mantenen bonificacions diver-
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ses als pisos inclosos a la Borsa de Lloguer
municipal i al Programa de Cessió d’Habitatges que desenvolupa l’Ajuntament.
Ajudes fiscals al teixit
empresarial pratenc
Les empreses que iniciïn una activitat durant el 2022 seguiran exemptes de pagar
els impostos i les llicències d’obres, residus
i altres (excepte les que s’instal·lin al port,
a l’aeroport i a la plana del Galet —zona
Splau—).
En el cas de bars i restaurants, molt afectats per la pandèmia, es mantindrà la bonificació total de la taxa de residus per als
de menys de 300 m2. La bonificació de la
taxa de terrasses, que durant el 2021 ha
arribat al 75 %, el 2022 serà del 50 %, ja
que els aforaments s’han recuperat.
L’impost d’activitats econòmiques
(IAE), que només paguen empreses que
facturen més d’un milió d’euros anuals,
es mantindrà congelat. Tampoc s’incrementaran altres taxes municipals com
els guals, les instal·lacions esportives, els
animals de companyia o la zona blava
d’aparcament.
Actualització de la
taxa de la grua
Les ordenances preveuen un increment
d’un 8 % de la taxa de la grua municipal,
que des del 2009 només s’havia augmentat un 1 %. L’Ajuntament vol incentivar així
que el cost que implica retirar un vehicle
l’assumeixin cada vegada més les persones que no l’aparquen correctament i no
el conjunt de contribuents. Cal tenir en
compte que les taxes només cobreixen un
17 % del cost d’aquest servei.
També s’actualitzen, per primera vegada des del 2012, els mòduls que s’utilitzen
per calcular l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), que creixeran
un 8 %. Tot i així, el mòdul bàsic d’aquest
impost al Prat encara queda lluny del fixat
pel Col·legi d’Arquitectes.

Nova bonificació fiscal per
facilitar la transició energètica
Per tal d’incentivar la transició energètica a través de la fiscalitat municipal, les
ordenances preveuen, entre altres mesures, bonificacions d’un 50 % de l’IBI dels
edificis destinats a habitatge on es facin obres de rehabilitació que impliquin
un salt de lletra: durant set anys si puja dues lletres i durant cinc anys si en puja
una. Les bonificacions es limiten al 50 % de la inversió. Així mateix, es bonificarà
el 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa
d’obres quan s’aconsegueixin aquests avenços en la certificació energètica.

El Prat, pioner en el greenfilming
El Prat serà el primer municipi de la xarxa Catalunya Film Commission que
aplicarà bonificacions a les produccions audiovisuals que es desenvolupin a la
ciutat i incorporin mesures i criteris i de sostenibilitat (l’anomenat greenfilming).

Estimació de la recaptació
municipal del 2021 al 2022
Impost

Any 2021

Estimació 2022

Augment previst

IBI Aeroport
IBI Port
IBI urbà

29.087.135 €
4.898.387 €
18.188.797 €

31.616.451 €
5.324.333 €
18.543.543 €

2.529.316 €
425.947 €
354.746 €

Total

52.174.319 €

55.484.327 €

3.310.009 €

Nota: Les xifres de les taules es presenten sense decimals i arrodonides.

Estimació de la tributació total anual
per a un pis i barri de tipus mitjà entre
municipis propers per a l’any 2021
Molins de Rei

530 €

Castelldefels

506 €

Sant Feliu

Trobareu informació detallada
de les ordenances fiscals a
l’apartat “On van els meus
impostos?” del web municipal
elprat.cat
Vídeo a elprat.tv

Tributació

Municipi

493 €

Viladecans

472 €

Sant Joan Despí

472 €

Sant Boi

453 €

Cornellà

430 €

El Prat de Llobregat
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VIDA
PRATENCA
L’APLEC DE LA
TARTANA CELEBRA EL
25è ANIVERSARI A LA
GRANJA DE LA RICARDA
Després d’una edició sense celebrar-se,
els Amics del Prat, els Amics de
la Sardana i els Amics del Cavall
han tornat a organitzar l’Aplec de
la Tartana, coincidint amb el 25è
aniversari d’aquesta tradició. Ha estat
una edició molt especial, que recupera
en part l’origen de la celebració i en
rememora la primera ubicació.

BENVINGUDA A LES
AUXILIARS DE CONVERSA
El passat 1 d’octubre, l’Ajuntament del
Prat va donar la benvinguda a l’equip
d’auxiliars de conversa que acompanyarà
l’alumnat de la ciutat en la pràctica oral i
la millora del coneixement de la llengua
anglesa en el marc del programa municipal
Interseccions (elprat.cat/interseccions).
Les auxiliars, procedents de diferents
territoris de parla anglesa, ja han començat
a treballar amb els 20 centres educatius
i 4 centres culturals de la ciutat on es
desplegaran propostes aquest curs.

LA 6a FESTA DEL VOLUNTARIAT SE
CELEBRA AL CÈNTRIC
L’1 d’octubre va tenir lloc la 6a Festa del Voluntariat al
Cèntric Espai Cultural. Una seixantena de persones va
assistir a un acte molt emocionant on entitats i persones
voluntàries van parlar de les seves pròpies experiències
fent i liderant projectes de voluntariat al Prat.

PRIMER PLENARI DE LA MOSTRA
D’ENTITATS
El 5 d’octubre passat es va celebrar al Centre Cívic Palmira
Domènech el primer plenari de la 19a Mostra d’Entitats, que
tindrà lloc en el marc de la Fira Avícola el cap de setmana
del 17, 18 i 19 de desembre. Amb aquest plenari, les entitats
que enguany participaran a la Mostra van iniciar el procés de
construcció col·lectiva de la nova edició. El 26 d’octubre es va
celebrar el segon plenari i el 30 de novembre es farà el tercer.

DUES TORTUGUES TORNEN AL MAR
DESPRÉS DE PASSAR 10 ANYS AL CRAM

NOVA EDICIÓ DEL QUINTO TAPA

El Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM), ubicat a
la platja del Prat, ha tornat al mar dues tortugues històriques
del centre. Es tracta de la Casimiro i la Damm, dues femelles
de l’espècie Caretta Caretta que feia més de deu anys que
vivien a les instal•lacions del CRAM després d’haver estat
rescatades, totes dues, amb infecció severa als ulls.

Durant aquest mes d’octubre s’ha celebrat una nova edició
de la ruta gastronòmica Quinto Tapa (quintotapa.cat),
amb el pollastre Pota Blava com a protagonista. Més
de 25 bars i restaurants de la ciutat han participat en
aquest esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament
i l’Associació Gastronomia i Turisme (AGT).

EL FESTIVAL ESPERANZAH, FIDEL A LA
SEVA CITA
JORNADES DEL PRAT AL MÓN, LA
COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN
CLAU FESTIVA
Del 13 al 19 d’octubre es van dur a terme les Jornades del
Prat al Món, un projecte per posar en valor la cooperació
internacional i la tasca que fan les diferents entitats
solidàries del Prat en aquesta matèria. Entre altres accions,
a la plaça de Catalunya va haver-hi contacontes per als
més petits i un concert de Marinah (Ojos de Brujo), així
com estands amb informació sobre diferents projectes de
cooperació impulsats des de la nostra ciutat.

El parc Nou va acollir, el 17 d’octubre passat, una nova edició
del festival Esperanzah, amb activitats familiars, jocs, espais
creatius i els concerts de Marcel i Júlia i de Muerdo. Aquest
any, l’Esperanzah ha sumat esforços amb les Jornades del Prat
al Món

FE D’ERRATES: En l’anterior número d’aquesta revista es

deia que un dels estudiants becats pel Rotary Club, Iker Gálvez,
havia estudiat a l’Institut Baldiri Guilera, quan en realitat ho havia
fet al Ribera Baixa.
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Abre La Botiga, un
proyecto participativo
de ayuda alimentaria,
transformación social
y sostenibilidad

A

mediados de octubre
se inauguró en El Prat
un servicio municipal
pionero en toda España: La Botiga, un programa de ayuda alimentaria a personas necesitadas, a las que se implica en la gestión
del servicio. Situada en la calle Germà Estruch, en el polígono del Fondo d’en Peixo,
La Botiga es una evolución de lo que fue el
Punt Solidari.

Financiación municipal y
entidades colaboradoras
El programa está financiado por el Ayuntamiento de El Prat, que ha invertido 366.351
€ en las obras para adecuar el espacio de
La Botiga y dotarla del mobiliario y material necesarios. Además, destina 413.500 €
anuales a la gestión del proyecto, delegada a la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD).

ABD es una organización sin ánimo de
lucro que trabaja desde hace más de 40
años para reducir las desigualdades sociales y sanitarias a través de un centenar de
servicios que dan apoyo a más de 120.000
personas cada año.
La Botiga también cuenta con la colaboración de la Fundació Espigoladors, ubicada en El Prat y especializada en el reaprovechamiento de frutas y verduras de los
cultivos que están en buen estado pero no
son comercializables, y que también trabaja con personas en riesgo de exclusión.

¿Cómo se gestiona La Botiga?
La Botiga se inspira en los valores de la
economía social y solidaria y del cooperativismo: autoayuda, autorresponsabilidad,
equidad, solidaridad… Las personas beneficiarias, según sus intereses y habilidades, pueden implicarse en las diferentes

tareas de la tienda, como, por ejemplo, el
acompañamiento en el proceso de elección de los productos. Ello contribuye a su
bienestar emocional y a sus posibilidades
de hallar empleo en el sector alimentario
(producción, distribución, elaboración, almacenamiento y venta).

Sistema de puntos
La Botiga supera el modelo asistencialista
y adopta el autoservicio. Las personas beneficiarias no recogen lotes de alimentos,
sino que, a través de un sistema de puntos,
eligen ellas mismas los productos que necesitan. Los puntos, denominados “ricardes” —por su vinculación al territorio—,
son asignados a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en función de la
situación de cada persona o familia.
La Botiga, a la cual se accede con cita
previa, promueve actividades grupales vinculadas a la alimentación sostenible y saludable, talleres y formación. Las personas
usuarias también toman parte en proyectos para potenciar sus habilidades sociales
y competencias laborales.
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Alimentos de
proximidad

Testimonios de cuatro
personas que participan en
el servicio La Botiga:

La Botiga se presentó en el
marco de la Semana Ciudadana
de la Alimentación Sostenible,
pues entre sus objetivos figura
el fomento de una nutrición
saludable, de calidad y basada en
productos de proximidad. Entre
sus fuentes de suministro figuran
productos del Parc Agrari y del
comercio local. También dispone
de productos básicos de higiene
personal y de limpieza del hogar.

Sonia
Yaneth
Londoño
“He sido beneficiaria de este servicio y
por eso he querido dar algo a cambio,
colaborando con este proyecto y con
las personas que nos ayudan”.

Interés universitario
Dado su interés como experiencia
innovadora, el caso de La Botiga
está siendo analizado por un
equipo interdisciplinar liderado
por la Universidad Autónoma
Visita del alcalde
de El Prat, Lluís
Mijoler, durante
la inauguración
de La Botiga.

Evolución del Punt Solidari
La puesta en marcha de La Botiga es fruto
del trabajo iniciado en 2012 por el Punt Solidari con el apoyo de Cáritas y la Cruz Roja.
Durante estos años, el Punt Solidari evolucionó de un modelo asistencialista a una
dimensión más comunitaria.
El Punt Solidari comenzó atendiendo a
200 familias al mes, mientras que La Botiga
ya da cobertura a 500, unas 2.000 personas
en global. De ellas, un 55 % son mujeres y
más de un tercio, menores de 16 años.

Una botiga para todo el mundo
De cara al futuro, La Botiga quiere convertirse en un espacio abierto a toda la ciudadanía, donde cualquier persona pueda ir a
adquirir productos sin necesidad de estar
en situación de vulnerabilidad económica.

Vídeo en elprat.tv

de Barcelona en el que están
participando estudiantes de
la Universidad Europea ECIU
University (www.eciu.org).

Ivan
Rabaneda
“La meva motivació per col•laborar
amb La Botiga és, sobretot, ajudar la
gent que no té recursos; a més, en uns
temps tan difícils. És una satisfacció”.

Otros programas de
apoyo alimentario
Además de La Botiga, el
Ayuntamiento sigue impulsando
otros programas de apoyo
alimentario, como el reparto de
tarjetas monedero para la compra de
productos básicos, que reciben más
del triple de familias de las que eran

María
Bueno
“Sobre todo, colaboro por hacer un bien
a los demás. Vivo sola en casa y soy muy
activa, muy nerviosa, y me satisface
mucho ayudar en cosas como esta”.

beneficiarias antes de la pandemia.
Además, se ha incrementado
substancialmente la dotación
económica mensual de la tarjeta.
Otros programas son el reparto
de comidas a domicilio, que se
han duplicado desde el inicio de la
pandemia (han pasado de 60 a 120
mensuales), las ayudas de comedor
para escolares o el comedor social
para mayores, entre otros.

Tania
Pisa
“Este proyecto es una oportunidad para
ayudar a otras personas y acompañarlas,
escucharlas, que es muy importante”.
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L’alimentació és
molt més que
l’acte de menjar
En el marc de la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, l’Ajuntament del Prat
ha organitzat activitats perquè la ciutadania pugui adoptar
uns hàbits alimentaris més saludables i sostenibles

E

xisteix una relació estreta entre el que mengem
i l’emergència climàtica.
La forma en què es produeixen i es distribueixen els aliments no és gens sostenible.
El més recomanable és consumir productes de temporada i de proximitat, és a dir,
aquells que es conreen a prop i els que respecten els cicles de les estacions de l’any.

Planificar què menjarem
Per aconseguir les recomanacions exposades més amunt, el primer que hem de
fer és revisar la nostra dieta i planificar què
menjarem. És útil, per exemple, consultar
els menús de l’escola dels infants i completar-los amb els berenars i sopars. En segon lloc, hem de fixar-nos en l’origen dels
productes i apostar pels de proximitat. En
el cas del Prat, tenim la sort de viure al costat del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Cal prioritzar aliments conreats amb sistemes respectuosos amb el medi. Pel que

fa a la ramaderia i la pesca, és més sostenible l’extensiva que l’intensiva (grans concentracions en poc espai).

A principis d’octubre es va fer
en una finca del Prat una de
les habituals recol·leccions que
organitza l’entitat Espigoladors, en
les quals s’aprofiten fruits i vegetals
que, per diversos motius, no entren
als circuits comercials habituals.

Fugim dels plàstics
La forma en la qual ens emportem els aliments a casa també és important: hem de
fugir dels plàstics, especialment els d’un
sol ús, i apostar per envasos reciclables.
Recordeu que, si teniu la possibilitat, és
crucial cuinar i menjar en família. D’aquesta manera serà més fàcil explicar als infants d’on provenen els aliments, les seves
característiques i nutrients.

Cicle d’activitats
Per aprofundir sobre aquests temes, l’Ajuntament del Prat ha organitzat un
cicle d’activitats per conèixer quines possibilitats tenim per seguir una dieta
equilibrada i sostenible, així com els consells bàsics.
Cal recordar que el Prat va ser pioner en la celebració de la capitalitat mundial
de l’alimentació sostenible, amb la passada campanya de la Carxofa Prat.

En trobareu tots els detalls a elprat.cat/alimentaciosostenible

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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SERÀ OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA I HIGIENE DE MANS.EN QUALSEVOL CAS,
LES ACTIVITATS I ESPECTACLES SEGUIRAN ELS PROTOCOLS I NORMATIVES VIGENTS
EN AQUELL MOMENT.

“L’expressió doctrina del xoc
descriu la tàctica, summament
brutal, d’utilitzar sistemàticament la
desorientació de la gent que ve d’un
xoc col·lectiu --guerres, cops d’estat,
atacs terroristes, enfonsaments del
mercat o catàstrofes naturals-- per
impulsar mesures radicals favorables
per a les grans empreses”
Naomi Klein

SHOCK 1: EL CÓNDOR
Y EL PUMA

Un viatge teatral amb Andrés Lima a partir d’un fet històric,
el cop d’estat a Xile del General Pinochet contra el govern
de Salvador Allende, protagonitzat per sis actors que es
desdobleguen en diversos personatges.
Amb Guillermo Toledo, Antonio Durán “Morris”, Natalia
Hernández, Esteban Meloni, María Morales, Paco Ochoa i
Juan Vinuesa.

Teatre L’Artesà. Dissabte 13, a les 19 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

SHOCK 2: LA TORMENTA Y
LA GUERRA

Andrés Lima reprèn la història on la va deixar amb Shock 1 per
reflexionar sobre en quina mesura som partícips de la nostra
història, dels nostres xocs, dels nostres cops, de la nostra violència.
Amb Alba Flores, Guillermo Toledo, Natalia Hernández,
María Morales, Paco Ochoa, Antonio Durán “Morris”, i Juan
Vinuesa.

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 14, a les 19 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

ACTIVITATS RELACIONADES
Taula rodona: “Paraula contra la guerra”

Les reporteres Mónica G. Prieto, Olga Rodríguez i Mayte Carrasco conversaran amb Agus Morales sobre el poder de la
informació i la paraula contra la guerra.

Cèntric Espai Cultural. Divendres 12, a les 19 h
Masterclass
Mas
terclass amb Andrés Lima

Xerrada amb el director i dramaturg Andrés Lima sobre els seus últims treballs realitzats. Pràctica escènica per a professionals i
persones interessades en les arts escèniques

Teatre L’Artesà. Diumenge 14, a les 10 h
Col•loqui
Col•lo
qui amb l’equip artístic de Shock

L’equip artístic de Shock ens parlarà del seu procés d’investigació i del seu recorregut per la història, a través de l’emoció.
Perquè “representar la nostra història és la voluntat de conèixer-nos a nosaltres mateixos”.

Vestíbul del Teatre L’Artesà. Diumenge 14, a les 13 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

I NOMÉS JO VAIG ESCAPAR-NE
Magda Puyo s’endinsa en l’univers de
Caryl Churchill, una de les veus més
experimentals de la dramatúrgia anglesa
amb la interpretació de Muntsa Alcañiz,
Lurdes Barba, Imma Colomer i Vicky
Peña.

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 7, a les 18 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

Xerrada prèvia a la funció, a les 17 h
Xerrada
Contextualitzarem la peça artística que veurem a continuació i
descobrirem les claus per gaudir del drama i la poètica de Caryl
Churchill.
Xerrada
Xerra
da post-funció amb l’equip artístic, a les 19 h
Ens aproparem amb la directora de l’obra en l’univers d’una de les veus
més importants del segle XXI.

JUICY BAE
EN CONCERT

Un any més Teatre Kaddish presenta la seva creació
col·lectiva, comptant amb la direcció de Ferran Utzet, un
procés de recerca a partir dels conceptes de record i memòria.

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dissabte 20, a les 20 h i
diumenge 21, a les 18 h. Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

CICLE DE LECTURES RADIKALS

El Teatre Kaddish torna a recuperar aquest cicle de lectures
dramatitzades, sota la direcció de diferents membres de
l’entitat.
Más allá de la terapia. Direcció Vanesa Vigil

Diumenge 14, a les 12 h

Soy Medea. Direcció José Domínguez i Ana Martínez

Diumenge 28, a les 12 h
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas

SITTAR
GREEN EN
CONCERT

MARCO
MEZQUIDA:
PIANO SOLO

Juicy BAE ens presenta
un repertori eclèctic,
inspirat en els seus
gustos musicals que
van des de Camarón fins a Ñengo Flow, i que
la fa destacar dins del panorama musical actual.

La banda
pratenca celebra que compleixen 15
anys en actiu! Ska, reggae, rumba,
cúmbia i ritmes per moure tota mena
d’ànimes. Vens a celebrar-ho?

Un viatge estètic
que conjuga jazz
d’avantguarda, música contemporània i
tècniques esteses de piano amb música
popular, sons folklòrics i melodies pop.

La Capsa. Dissabte 6, a les 21 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

La Capsa. Divendres 19, a les 22 h
Entrada: 6 €

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 27, a les 19 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

SIENTO
DECEPCIONAR

M ÚSICA

ELS RECORDS

amb Gerard Mora
La vida, de vegades, té
un sentit de l’humor
molt curiós. I aquest
concert és una resposta als cops que et pot
donar la vida.
Concert de Gerard Mora, acompanyat al
piano per Andreu Roqueta i a la guitarra per
Carlos Fernández Pacheco i Quim Mora.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Dissabte 6, a les 20 h i
diumenge 7, a les 18 h. Entrada: 8 €

VIU L’ÒPERA!: NABUCCO

L’obra mestra de
Giuseppe Verdi, va obrir
l’edició 2017 del Verona
Arena Festival, en una
nova posada en escena
d’Arnaud Bernard.

Divendres 19, a les 17.30 h

Xerrada”Nabucco, l’Antic Testament de
Xerrada”Nabucco,
Verdi”

Dimecres 10, a les 19 h
Cèntric Espai Cultural

CONCERT:
BIGOTT

El projecte
musical de
l’artista
saragossà
Borja Laudo, arriba a La Capsa amb
9 discos ja a la seva trajectòria i un
recull de cançons precioses i originals.

La Capsa. Dissabte 20, a les 21 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

ZONA ACORDONADA

amb Los Voluble i Raúl Cantizano
La Capsa i el
Teatre L’Artesà
presenten
un concert
audiovisual de
guitarra flamenca preparada, que
planteja noves formes: remescla
audiovisual, noves tecnologies, art
sonor, música experimental i flamenc.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 26, a les 20 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

AXOLOTES MEXICANOS +
CANTANTE DE PESO EN
ALQUILER

Nit de pop/punk
amb Axolotes
Mexicanos,
telonejats per
la jove banda
de Barcelona
Cantante de Peso en Alquiler.
Axolotes Mexicanos són un fenomen
únic a l’escena nacional i presenten a
La Capsa el seu tercer LP, on espremen
a fons les seves principals influències.

La Capsa. Dissabte 27, a les 21 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

CONCERTS DE SANTA
CECÍLIA

Concerts al Cèntric Espai Cultural per
a commemorar el dia de Santa Cecília
Banda de Música del Prat

Diumenge 21, a les 18.30 h
Associació Musical del Prat

Diumenge 28, a les 18.30 h

E XPOSICIONS

..

IMAGINEM EL PRAT DEL
FUTUR: LA CIÈNCIA DEL VOL!

Exposició per conèixer i experimentar
amb les idees boges i les creacions que
han sorgit del procés ‘Imaginem El Prat
del futur!’ en què han treballat diverses
escoles, el Centre Cívic Palmira Domènech, IntersECCions, entitats del territori, i artistes pratenques de diverses
disciplines, entre d’altres.

Centre Cívic Palmira Domènech
Fins al 30 de novembre
Visites guiades a l’exposició: 4, 9 i 13
de novembre

L ECTURA I X ERRADES

..

PERMACULTURA:
PERMANÈNCIA + CULTURA

Exposició que recull informació sobre
aquest sistema que es basa en la cura
i la regeneració constant de l’entorn,
minimitzant els residus i fent l’ús més
sostenible.

Biblioteca Antonio Martín
Del 2 al 30 de novembre

L’UNIVERS FOTOGRÀFIC DE
MANEL MILLÁN

Selecció d’algunes obres de l’autor per
apropar-nos al seu univers fotogràfic, a
la vida dels anys noranta al Prat i a, com
ell deia, la “gent del fang”. Exposició dins
del cicle L’autor i la seva obra.

ENCARA POTS VISITAR

45a EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
D’ARTISTES DEL PRAT
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 7 de novembre

18è CLIC PRAT

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 14 de novembre

EL PRAT 1939. LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA
Cèntric Espai Cultural
Fins al 22 de novembre

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 5 de novembre fins al 5 de
desembre

JUGUEM A LLEGIR?

Imaginaris i primers coneixements
amb Montse Colilles
Activitat dirigida a pares i mares i altres familiars d’infants de
0 a 3 anys per aprendre com fer de mediadors de la lectura dels
infants des de nadons i acompanyar-los en la descoberta dels
primers llibres i primeres històries.

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 4, a les 18 h

PÍNDOLES DIGITALS

Coneix
Con
eix els teus drets i deures a la xarxa
A càrrec de David Cucalón. Dijous 11, a les 18.30 h

Fake news, no et deixis enganyar
A càrrec de Miquel Angel Hernandez. Dijous 25, a les 18.30 h

Cèntric Espai Cultural

MÚSICS DE DIABLES
DEL PRAT

Presentació d’aquest llibre que
recull les partitures del grup de
percussió de Diables del Prat.
Abans de la presentació, a les 19 h,
tabalada des de pl. de la Vila fins al Cèntric.

Cèntric Espai Cultural. Divendres 26, a les 20 h

JUGUEM? UNA APROXIMACIÓ AL VIDEOJOC PER
A FAMÍLIES, amb Lucas Ramada
Xerrada, adreçada a famílies, ens ajudarà a orientar-nos a l’hora
d’escollir com jugar i a què jugar davant la pantalla, aprofitant
aquesta branca lúdica i interactiva de la cultura digital.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dimarts 16, a les 18.30 h

EL PRAT 1939. CICLE D’ACTIVITATS

Continuem amb el
cicle d’activitats
complementàries a
l’exposició “El Prat
1939. La repressió
franquista”.

Fosses comunes de la Guerra Civil
A càrrec de Jordi Ramos, arqueòleg i historiador
Des de quan s’ha intervingut a l’Estat espanyol en les
fosses comunes de la Guerra Civil? Quins són els reptes
de futur en les intervencions de les fosses comunes del
darrer conflicte bèl·lic? La conferència tractarà aquestes
i altres preguntes, a més d’apropar-se a la memòria
d’algunes emblemàtiques exhumacions per a recuperar
les víctimes represaliades durant la Guerra Civil.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 22, a les 19 h
Taula rodona amb els autors i
autores del llibre “Les dones del
Prat i la repressió franquista”
Les dones van patir doblement
la repressió franquista, per la
seva condició de dones i de
republicanes. Al Prat no va ser
diferent.
L’acte s’inicia amb uns
fragments de Presses, a càrrec
de la companyia ELLA, producció
Kaddish.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 29, a les 19 h

CINE CLUB

..

C INEMA

PAPICHA

2019. Algèria, França
Algèria, anys noranta. Nedjma
és una estudiant que lluita per
mantenir la llibertat i independència
personals enmig de la creixent
radicalització islàmica del país.

PROGRAMACIÓ
DEL CINEMA CAPRI

CELEBREM EL 25-N

Consulta als webs dels
diferents centres culturals els actes i propostes
per commemorar el 25N
Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones.

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

Cinema Capri. Dimecres 17, a les 19.30 h

TEATRE I MÚSICA

..

I NFANTIL

GALETES DE
FORMATGE

Un espectacle sobre
la solitud i l’amistat
que ens commou i ens
toca el cor, amb un

titella de mida humana.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 7, a les 12 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3,5 €

POLZET

ZUM ZUM TEATRE

Nova versió d’una
història clàssica sobre
un nen menut i els seus
germans abandonats al
bosc, pensada per a tota la família.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 28,
a les 12 h. Entrada: 6 € Anticipada: 4,5 €

LECTURA

L’HORA DELS NADONS

La medusa perduda amb Eva
González
Versió per nadons del conte Els sons
robats, escrit per la Mercè Ubach,
amanit amb cançons i endevinalles.

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 23, a les 17.30 h

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Missatges amb
micro:bits!
Vine a
experimentar
amb la
tecnologia de
forma divertida i creativa!
En aquesta proposta ens aproparem
en família als micro:bits i construirem
un dispositiu per enviar missatges als
vostres amics i amigues.

TALLERS

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...

Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 11, Laboratori en família
Dijous 18, 1, 2, 3... Com t’ho has
fet?

Dijous 25, Fem ciència amb
Lise Meitner

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dissabte 13, a les 10.30 h

ACTIVITATS DE LLEURE
DE NOVEMBRE

CENTRE CÍVIC PALMIRA
DOMÈNECH

Tornen les activitats a la
Sala Gran de la Palmira: el
#CanalReceptes, Entre-lectures,
Món Digital, trobades de jocs de
taula, manualitats i el teatre amb
Apuntador@s. Apropa`t al Centre!
Més informació i
reserves al 934794535 i a
ccpalmiradomenech@elprat.cat

CENTRE CÍVIC
JARDINS DE LA PAU

Continuen les activitats a
Jardins amb les passejades
fotogràfiques, el club de
lectura amb el llibre “Diez
mujeres”de Marcela Serrano,
la Te-rtúlia i una activitat
per tota la família: Karaoke
intergeneracional el dia 14
de novembre.
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.
Vine al Centre Cívic!
Més informació i reserves
al 933741580 o al correu
ccriberabaixa@elprat.cat

PROGRAMA DE LLEURE
DE LA GENT GRAN

Al novembre recuperem
les sortides culturals i les
passejades de marxa nòrdica.
T’interessa?
Informació i inscripcions
al Punt de la Gent Gran
de Cases d’en Puig, o
bé trucant al 933790050
(ext.5616)

Trobareu el
vídeo a través
d’aquest QR
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Artistes
reconeguts
participen en
el videoclip
Som natura! en
defensa del delta
del Llobregat
Un grup de cantants han expressat el seu
compromís amb la defensa del delta del
Llobregat a través del videoclip Som natura!, presentat el 21 d’octubre al Teatre
L’Artesà. La iniciativa ha estat impulsada
per l’activista cultural Lluís Marrassé, juntament amb el grup de cantants que hi
col·laboren, amb el suport de l’Ajuntament
del Prat. La peça compta amb les veus de
Lluís Llach, Donovan, Gerard Quintana,
Pep Sala, Natxo Tarrés, Lídia Pujol, Suu,
Koko-Jean Davis, Jofre Bardagí, Sicus Car-

bonell, Carme Canela, Sara Pi, Marc Martínez, Montse Castellà, Magalí Sare, Txell
Sust, Guillem Solé (Buhos), Sílvia Comes,
Mònica Green, Mone Teruel, Joan i Lluís
Fortuny (Companyia Elèctrica Dharma) i
les del cor infantil de la Fundació Vozes.
El videoclip, que podeu trobar al canal
de YouTube de l’Ajuntament, expres-

sa la necessitat de protegir els espais naturals del delta del Llobregat en un context
d’emergència climàtica, en què segueixen
exposats a la pressió de les infraestructures de l’entorn i també al risc que el projecte d’ampliació de l’aeroport es pugui
tornar a reprendre en el futur, malgrat que
per ara hagi quedat descartat.

L’Ajuntament reclama
una auditoria
ambiental del delta
i les compensacions
pendents
L’Ajuntament del Prat ha reclamat a les
institucions superiors —Generalitat, Estat i Unió Europea— la realització d’una
auditoria ambiental per conèixer amb
exactitud quina és la situació actual del
delta del Llobregat i l’impacte que tenen
les infraestructures ja en funcionament
—com l’aeroport i el port— sobre els espais naturals.

El consistori també demana el compliment de les mesures de compensació
ambientals acordades després de l’anterior ampliació de l’aeroport i incloses a la
DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) del
2002, moltes de les quals no s’han executat o no han funcionat, tal com va denunciar la Comissió Europea el passat mes de
febrer.

Per contribuir a l’anàlisi de la situació
dels espais naturals del delta, el consistori
ha elaborat i publicat el document “Síntesi
dels dictàmens encarregats per l’Ajuntament del Prat sobre la possible ampliació
de l’aeroport de Barcelona – El Prat”, que
podeu consultar a elprat.cat.

Vídeo a elprat.tv
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Las personas usuarias
aplauden la mejora de la
calidad del nuevo Servicio
de Ayuda a Domicilio
El SAD, que pasó de ser privado a público hace un
año, ha incrementado las atenciones en un 17 %

E

l pasado 1 de octubre
se cumplió un año del
cambio en la gestión
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
en El Prat. Con el objetivo de mejorar
la calidad del servicio, el Ayuntamiento
apostó por una gestión pública del SAD
mediante la Fundació FS21, del Consorcio
de Salud y Social de Cataluña, en lugar de
contratarlo a empresas privadas, como se
venía haciendo desde años atrás.

El impacto de la covid
Si bien la pandemia ha hecho que el cambio de modelo sea más lento de lo previsto, un año después ya está consolidado y
sus objetivos, logrados: una atención más
personalizada y con unos niveles de calidad percibidos por las personas atendidas
y sus familias como mucho más altos.

Una de las mejoras conseguidas con
el cambio de gestión del servicio
son las salidas periódicas en grupo,
una actividad que las personas
usuarias agradecen especialmente
porque se pasan muchas horas en
casa. En la foto, salida al mercado
semanal de Sant Cosme.

Respecto a 2020, el SAD está atendiendo este año a un 17 % más de personas
(más de 690). De ellas, el 77 % son mujeres
y el 85 % tienen más de 65 años. El SAD
de El Prat tiene una plantilla de unas 90
profesionales.

Actividades en grupo
Este otoño, coincidiendo con la mejora de
los datos de la covid, se han empezado a
poner en marcha actividades en grupo y
comunitarias con las personas usuarias
del SAD, como salidas al mercadillo de
Sant Cosme, por ejemplo, con el objetivo
de acompañarlas a salir fuera de casa y socializar. Se trata de un paso más en este
nuevo modelo que busca el bienestar de
las personas con dependencia.

Vídeo a elprat.tv

Francisco
Palomo
Sánchez
Usuario del
SAD

“Llevaba casi
tres años sin
salir de casa”
“Hace años me cortaron ambas
piernas y mi mujer no me
puede ayudar. Mi cuidadora,
Mari Carmen, me ducha, me
acuesta... Me río mucho con ella,
se nota que le gusta ayudar.
La aprecio mucho. Con este
cambio en el servicio nos sacan
de casa, antes no lo hacían, y
en general estamos mucho
mejor que antes. Yo llevaba casi
tres años sin salir de casa”.

Rufina
Durán
Hormigos,
“Rufi”
Usuaria del
SAD

“El servicio
ha mejorado
mucho”

“Estoy enferma desde hace
años y suerte tengo de Rosa,
mi cuidadora: me asea, me
hace la compra, me ayuda
mucho dándome ánimos para
que salga más a la calle... Con
la nueva empresa estamos
mucho mejor que antes: están
mucho más por nosotras, el
servicio ha mejorado mucho”.

A

quest curs, el Prat
compta amb novetats pel que fa a
l’oferta de formació professional.

Aeromecànica
L’Institut Illa dels Banyols ha incorporat un
nou itinerari formatiu a partir del cicle de
Manteniment d’Aeromecànica. Aquesta
formació és pionera a tot l’Estat i farà possible l’obtenció de cinc títols professionals
diferents en només quatre cursos.

Programa de Noves
Oportunitats
L’Institut Les Salines és pioner a tot Catalunya amb la posada en marxa del Programa de Noves Oportunitats per a joves de
16 a 24 anys, preferentment sense el títol
d’ESO, amb el qual es pretén ajudar-los
en la descoberta de diferents oficis i en la
construcció del seu procés d’orientació
acadèmica i professional a través d’activitats pràctiques, tastets d’oficis, visites a
empreses, xerrades, cursos de certificats de
professionalitat i pràctiques en empreses.
Aquest centre és l’únic de tota la comarca que imparteix el cicle de grau mitjà
de Gestió Administrativa, especialitzat en
l’àmbit sanitari. A més, ha posat en marxa el cicle de Guia en el Medi Natural i de
Temps de Lleure.
Al costat del Prat, a Mercabarna, s’ha
obert aquest curs un institut públic d’FP
per donar sortida a les necessitats del sector alimentari, amb PFI i cicles formatius
de: Comercialització i Elaboració de Productes Alimentaris; Forneria, Pastisseria
i Confiteria; Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, i Dietètica.
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Nova oferta
formativa
als instituts
d’FP del
Prat
Activitats formatives als instituts
Illa dels Banyols (foto superior)
i Les Salines (a baix).

Fort augment de la demanda
Aquest curs, la Generalitat ha incrementat en més de 4.200 les places de cicles
formatius de grau mitjà, davant la gran
demanda, tot creant 60 nous grups a tot
Catalunya. 60 places van ser destinades
al cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria de
l’Institut Les Salines, que augmenta així
la seva oferta a 120 places i genera dos
grups més en torn de tarda.

Alumnat matriculat
al Prat
A 30 de setembre, al Prat hi havia 862 persones matriculades en cicles formatius de
grau mitjà, 698 en cicles de grau superior,
35 en l’itinerari formatiu específic i 88 en
programes de formació i inserció.

Al CFA Terra Baixa, l’escola per a persones adultes de la ciutat, hi ha 539 alumnes. D’aquests/es, 42 ho són dels cursos
d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
superior. L’escola compta amb matrícula viva, de manera que s’hi pot
accedir durant tot el curs.
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Entrevista a la comunitat educativa de Can Rigol

“No importa com
de diferents som,
sinó què fem
amb aquesta
diferència!”
D’esquerra a dreta, a la filera del darrera: Rodrigo Farfián, Alida
Vinuesa, Anna Casanova, Júlia Arjona i Júlia Sanz. A la filera
del davant: Jaume Aldabó, Enric Rodríguez i Salo Díaz.

Fa més de mig segle,
pares i mares de la ciutat
van impulsar un centre
educatiu per a infants
amb diversitat funcional.
El 1971 naixia el Centre
Sant Isidre, que ara és el
Centre d’Educació Especial
Can Rigol. El mateix any
en què celebra els 50 anys,
Can Rigol acaba de rebre
el Premi de la Comissió
Europea a l’Ensenyament
Innovador 2021, per la seva
forma d’aprofitar les arts
per millorar la comunicació
i la gestió emocional
dels infants. En parlem
amb membres de la seva
comunitat educativa.

Quin és l’origen de l’escola?
Anna Casanova (mestra): Als anys seixan-

ta uns pares i mares van fer una escola en uns
baixos de la plaça Ramon Roigé Badia, l’Escola Sant Isidre. Va començar amb sis professors i una educadora, i la primera directora
en va ser Maria Dolors Reinal, durant 32 anys.
Júlia Arjona (educadora): Al seu costat, un
altre grup de pares i mares va fer una associació per a nens amb paràlisi cerebral que no
tenien escola. Els dos centres estaven en locals contigus però separats. Quan vam venir
a l’Escola Can Rigol ens vam ajuntar tothom.
Rodrigo Farfián Amado (director): La
Sant Isidre va deixar de ser un centre privat
i, el 2 de febrer del 1971, es va obrir com a
col·legi públic d’educació especial. Per això
ara en celebrem el 50è aniversari.
Des dels vostres inicis fins ara,
quines fites destacaríeu?
A.C.: Fins al 1989 vam estar a la plaça Roigé

i Badia, i llavors vam venir aquí, als terrenys
d’una masia que es deia “Can Rigol”. Avui l’escola dona servei a tot el Baix Llobregat Sud.
R.F.A.: I som un centre assessor d’altres escoles ordinàries de la zona en qüestions d’intervenció educativa en alumnes amb autisme.
Des del 2017, el nostre equip modela i transfereix els seus coneixements als mestres de
l’ordinària perquè tinguin més eines i estratègies per a la intervenció educativa amb
alumnat amb necessitats especials.
Quina relació teniu amb Rubricatus?
Júlia Sanz (cap d’estudis): Can Rigol és

una escola i l’alumnat hi pot romandre fins
als 21 anys. Rubricatus presta serveis d’atenció diürna a adults en edat activa. Bona part
del nostre alumnat, quan acaba l’etapa educativa, va cap allà, on fa teràpia ocupacional
o inserció laboral.
A banda d’educar, vetlleu per la
inserció de les persones. Des de quin
paradigma pedagògic treballeu?
J.S.: Per a nosaltres és molt important el be-

nestar emocional de l’alumnat. Un aspecte
clau és l’autonomia, fer créixer l’autoestima
de l’alumnat empoderant-lo, ajudant-lo
a fer coses sense ajuda. Així mateix, bona
part de l’alumnat té dificultats per comu-

nicar-se de manera ordinària i, per tant, la
implementació de sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació és un dels
nostres grans pilars.
Alida Vinuesa Rocher (secretària de
l’equip directiu): A l’escola tenim un lema:
“No importa com de diferents som, sinó què
fem amb aquesta diferència!” A través de la
pràctica, hem experimentat que les arts són
una eina pedagògica molt poderosa per treballar les emocions. Per això són fonamentals al nostre projecte educatiu.
A.C.: Sempre hi ha hagut un equip molt potent en matèria artística i audiovisual. Durant
molts anys ens han donat premis del l’Ajuntament, del Departament d’Educació, de festivals de cinema nacionals i internacionals... i
hem participat en programes europeus.
I acabeu de rebre un premi, oi?
R.F.A.: Aquest mateix mes ens han atorgat

el Premi de la Comissió Europea a l’Ensenyament Innovador 2021. Distingeix el projecte
Artemotion Xpress in Europe, desenvolupat
amb cinc escoles d’educació especial d’arreu
d’Europa, i que usa les arts per aconseguir
una millora de la comunicació i la gestió
emocional de l’alumnat.
Formeu part del projecte
IntersECCions. De quina manera?
Jaume Aldabó (mestre de plàstica): Hi

participem des de l’inici. Vam començar en
l’àmbit d’educació en les arts i també treballant amb La Nau de Cultura Popular.
R.F.A.: Fa deu anys que fem dansa contemporània, quatre que desenvolupem un projecte amb l’Escola d’Arts Visuals, i ara també
hem començat un projecte de dansa amb
l’Escola d’Arts en Viu. Valorem molt la feina
que fan els i les educadores. Al principi és
complex, perquè s’han de formar per tractar

un alumnat molt complex i molt divers. Hi
vam esmerçar molt de temps, però és una
inversió perquè connectem amb agents del
Prat i de fora. Per a nosaltres, com per a qualsevol escola, el principal objectiu és la millora
dels resultats educatius. Però el segon objectiu és la inclusió social, i per aconseguir-la
aprofitem tot el que podem per crear vincles,
que són oportunitats per al desenvolupament i inclusió del nostre alumnat.
J.A.: Can Rigol vol que l’alumnat participi
de la comunitat. Ja a l’inici sortíem al barri,
a participar-ne... i ara això està estructurat i
forma part de l’ADN del projecte educatiu.
Com és el vostre dia a dia educatiu?
Enric Rodríguez Peña (alumne): M’agra-

da estar aquí i estar amb els meus companys.
M’agrada la classe de música i també la de
plàstica. Fa uns dies vam treballar amb la PDI:
havíem de jugar-hi, perseguint figures musicals com la corxera, el silenci, la blanca...
Com participen les famílies en la
vida quotidiana del centre?
Salo Díaz Núñez (mare): Agraïm que els

infants estiguin còmodes, feliços, trobin el
seu lloc dintre de la societat. Aquí al centre
ho aconsegueixen al 100 %. També tenim un
grup d’ajuda mútua: les famílies ens reunim
i compartim les nostres inquietuds.
Des del setembre treballeu en un
festival de final de curs que, pel que
ens han dit, és molt potent.
R.F.A.: El festival no és un producte; és el

resultat de tota la feina d’un curs. Cada curs
tractem un tema i el festival és un resum de
tota la feina que ha fet cada grup, de forma
transversal, durant tot el curs. A l’escenari es
veuen unes habilitats adquirides que són resum d’això.

Bertran Cazorla
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El 25N, al Prat, posarà
la mirada sobre la
violència vicària
Com cada any, la ciutat acollirà diversos
actes amb motiu del Dia Internacional per a
l’Eliminació de les Violències Masclistes

Alicia
Jiménez de
la Cruz
Membre de la
Taula LGTBIQ+

“El 25N es un día para reivindicar,
visibilizar y dar voz a todas las mujeres
que sufrimos múltiples formas de
violencia machista. Es importante
que eduquemos en el feminismo
tanto a las niñas y a las personas
disidentes de género, para que tengan
herramientas ante las agresiones
machistas, como a los niños, para que no
reproduzcan estos comportamientos”.

Marcos
Lodeiro Pose
Ciutadà pratenc

E

l 25 de novembre, 25N,
es commemora el Dia
Internacional per a
l’Eliminació de les Violències Masclistes.
Al Prat es prepara una programació marcada per la conscienciació i mobilització
per denunciar l’opressió per qüestió de
gènere i les múltiples violències contra les
dones.
Fa més d’una dècada que el Consell de les
Dones del Prat, format per l’Ajuntament i el
teixit associatiu de la ciutat, programa activitats durant el mes de novembre per sensibilitzar contra les violències masclistes.
Aquest any, la xerrada central serà sobre
“La violència vicària”, a càrrec de Lorena
Garrido, professora associada de Filosofia
del Dret i integrant del Grup Antígona.
Serà el 24 de novembre a les 18 hores al
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.

El 25N de l’any passat, la pl.
Catalunya del Prat va esdevenir
un cementiri simbòlic de
les víctimes de la violència
masclista a tot l’Estat.

La violència vicària és, normalment,
l’exercida per un pare maltractador sobre els fills o les filles per causar dolor a
la mare. Casualment, un cas recent de
violència vicària ha colpit el Prat, ja que
aquí es va trobar el cadàver d’un pare que
havia matat el seu fill a Barcelona per fer
mal a la mare.
Acte central a la pl. Catalunya
L’acte central del 25N, al Prat, serà el mateix dijous 25, a les 18.30 hores, a la plaça
de Catalunya. S’hi llegirà un manifest i hi
tindrà lloc una representació artística local.
La campanya de comunicació del 25N
d’enguany ha estat realitzada per l’arquitecta i dissenyadora gràfica local Júlia Valldolitx, que amb un enfoc global
planteja una proposta que crida l’atenció
i convida a la reflexió.

“Cal mantenir present la lluita contra
la violència masclista en un temps
en què els discursos manipuladors
de l’extrema dreta i els mitjans de
comunicació en qüestionen l’existència.
Hem de trencar aquesta dinàmica
denunciant que la violència contra
les dones és conseqüència directa
del masclisme i el patriarcat”.

África
Fernández
Pérez
Ciutadana
pratenca

“Durante el primer semestre de 2021 se
registró un promedio de un feminicidio
cada 31 horas. La realidad en la que
las mujeres no son violentadas existe
únicamente en un mundo utópico, y
hasta que deje de ser así el feminicidio
seguirá siendo algo que nos limite,
atemorice y empequeñezca”.
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Dues noves assessories
per a joves a El Lloro:
violència masclista
i diversitat sexual

Kotu
Atienza

Assessora de
La Lore

“T’escolto i
t’ajudo”
“A l’Assessoria La Lore d’El Lloro
t’escolto i t’ajudo a resoldre dubtes
sobre temes relacionats amb la
sexualitat, el gènere, les relacions,
si no et sents a gust amb el teu
cos, si no encaixes dintre de la
norma o els rols assignats, o
bé si necessites fer un trànsit
perquè no saps si t’identifiques
amb el que t’han ensenyat que
significa ser un noi o una noia.”

E

l servei d’Assessories
Joves d’El Lloro, gratuïtes i confidencials,
s’ha ampliat recentment amb dues noves
especialitats:
Assessoria Espai Lila
L’Espai Lila és un servei d’orientació creat
amb l’objectiu d’oferir informació i assessorament psicològic especialitzat a joves que
visquin o hagin viscut relacions afectives
abusives o siguin víctimes de qualsevol tipus de violència masclista. El servei facilita
l’accés a recursos de protecció específics
contra aquest tipus de violència, en els casos en què sigui necessari. L’Assessoria Espai
Lila s’ofereix tots els dimecres de 15 a 20 h.
La Lore, servei sobre diversitat
sexual, afectiva i de gènere
Les Assessories Joves d’El Lloro comp-

Clara
Hernando
Assessora de
l’Espai Lila

ten, des de fa poc, amb La Lore, un espai
d’acompanyament, assessorament i informació sobre temes relacionats amb la sexualitat, la identitat de gènere o la diversitat sexual. La Lore obre cada dos dilluns,
de 16 a 20 h.
Atenció integral
Aquestes dues assessories són fruit d’un
treball de coordinació del Departament
Municipal de Salut i el Programa de Feminismes i LGBTI amb l’Oficina del Pla Jove,
per tal de poder atendre les persones joves de la ciutat de manera integral, tenint
en compte totes les seves necessitats.

Per reservar cita prèvia a
les Assessories Joves d’El Lloro
cal trucar al 93 478 50 77
o enviar un correu a
lloro@joves.prat.cat

“Cal caminar
cap a uns
vincles més
lliures i
igualitaris”
“És important que les i els joves
comptin amb espais propis,
personalitzats i adequats a les
seves necessitats on abordar
els malestars entorn de les
violències masclistes que
pateixen, tant dins com fora de
l’àmbit de la parella. D’aquesta
manera es pretén qüestionar
els models romàntics de relació
que perpetuen la desigualtat
i caminar cap a uns vincles
més lliures i igualitaris.”

Casa de
l’Energia
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La Casa de l’Energia
nos ayuda a bajar la
factura de la luz

E

l precio de la electricidad
está aumentando sin parar durante los últimos
meses. Antes de este incremento acentuado, la Casa de l’Energia del Ayuntamiento
de El Prat ya puso en marcha, durante el
primer trimestre de 2020, una herramienta que permite hacer un estudio completo del consumo eléctrico, así como de las
mejores tarifas y potencias que se adaptan al funcionamiento de cada hogar.
La Casa de l’Energia atiende a personas
y empresas de la ciudad que quieren revisar su consumo y las potencias que tienen
contratadas. Quienes realizan un estudio
propuesto por este servicio municipal y
aplican las medidas indicadas llegan a
ahorrar un promedio de 300 euros anuales en la factura de la electricidad.
Una herramienta para
bajar la factura
El Ayuntamiento de El Prat ha puesto al
alcance de la ciudadanía una herramienta que ayuda a bajar la
factura eléctrica, a la
cual se puede acceder
desde este QR.
Quienes prefieran
un asesoramiento más
personalizado se pueden dirigir a la Casa de l’Energia o bien
enviar un correo a casaenergia@elprat.cat.
Al margen del estudio específico sobre
la factura de la luz, la Casa de l’Energia
también ofrece otros servicios de asesoramiento energético con consejos sobre
cómo mejorar la eficiencia energética de

¿Cómo puedes ahorrar más
dinero en tu factura eléctrica?
- Revisa los equipos de iluminación; recuerda: deben ser bombillas tipo
LED.
- Revisa la etiqueta energética de los electrodomésticos: si tienes que
comprar uno nuevo, a la larga será más barato si es de bajo consumo de
energía.
- Revisa los sistemas de climatización y calentamiento de agua: apuesta
por equipos de aerotermia y suelo radiante.
- Y si quieres ir más allá, la Casa de l’Energia acompaña a tu comunidad
vecinal para hacer una rehabilitación energética integral del edificio,
asesorando en las líneas de ayuda. Muchas rehabilitaciones se pueden
pagar sin coste adicional: con lo que se llega a ahorrar en energía se
puede pagar la rehabilitación energética de tu hogar o de tu edificio.
Un técnico revisa la instalación de
los contadores eléctricos en un
edificio de viviendas de El Prat.

un hogar, un comercio o una empresa.
Además, cada martes se ofrece una charla
sobre temas muy diversos pero relacionados con la energía y su consumo sostenible y responsable.

Recupera el
vídeo de la
última charla
a través de este
QR
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Les obres d’urbanització de l’Eixample
Sud han obligat a tallar el camí de la Marina, tant a vehicles com a persones. Es
tracta d’un dels accessos més habituals
per arribar als Espais Naturals del Delta,
continuació natural del carrer de la Carretera de la Marina. L’Ajuntament recomana,
com a itinerari alternatiu, la carretera de la
platja fins al camí de València.

Camí de Distribuidor

En aquesta zona de la ciutat ja estan en
marxa les obres del Parc Central, que tindrà més de 20.000 metres quadrats, situat
entre la carretera de la Bunyola, la de la
Platja, el camí de Cal Silet i el barri de la
Barceloneta. Aquesta gran zona verda comunicarà els dos sectors de l’Eixample Sud
i estarà enllestida durant el primer trimestre del 2023.

Prova pilot
per controlar
el destí
dels residus
comercials
Aquests dies, una trentena de bars i restaurants del Nucli Antic estan participant
en una prova pilot per saber què passa
amb els residus produïts per aquests establiments després de ser llençats als contenidors de la via pública. Aquesta prova
pilot la realitza l’Àrea Metropolitana de
Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat.
Els establiments participants han rebut
per part dels organitzadors unes bosses
per a la brossa que porten incorporat
un identificador. Mitjançant la lectura
d’aquestes bosses de manera manual i di-

gital es podrà saber quin recorregut han
fet i quin és el grau de separació selectiva
dels residus que contenen.

En funció dels primers resultats de la
prova pilot es valorarà si se segueix amb
el projecte durant el mes de desembre.
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Una empresa simulada, Cargo
Prat, serveix a persones
en atur per formar-se en
gestió administrativa

Està tot a punt per a una nova edició de l’històric
programa SEFED, que atorga un certificat de
professionalitat a l’alumnat que el completa

E

ls preparatius de l’edició 2021-2022 del programa formatiu SEFED
El Prat encaren la recta final. Aquesta formació es dirigeix, prioritàriament, a persones en situació d’atur que tenen interès
a aconseguir el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa.
El programa utilitza la metodologia de simulació d’empresa per formar l’alumnat,
que aprèn a desenvolupar diferents tasques dins de l’empresa simulada de transport i embalatges Cargo Prat, SAS.

Inici entre novembre
i desembre
A l’octubre van començar les sessions
de presentació del programa, que pre-

visiblement s’iniciarà entre novembre i
desembre d’aquest any. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció
a online.elprat.cat o de manera presencial al Centre de Promoció Econòmica (cal
demanar cita prèvia al 934 786 878).

Inserció laboral del 70 %
La metodologia de simulació d’empresa afavoreix la inserció de les persones
participants, a les quals, en acabar la formació, se’ls segueix oferint seguiment i
suport. La mitjana d’inserció laboral del
SEFED és del 70 %. L’Ajuntament del Prat
porta a terme aquest programa, que està
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i forma part de la xarxa
INFORM.

Lydia Carulla

Beneficiària del programa
SEFED

“El SEFED me
ha servido para
proyectar mi
vida laboral
y también la
personal”
“Gracias al SEFED, actualmente
estoy trabajando en una
empresa donde me siento
valorada y a gusto, pero no solo
me sirvió para proyectar mi
vida laboral, sino también para
volver a proyectar de nuevo mi
vida personal y recuperar mi
autoestima. La metodología de
trabajo está actualizada a la de
las empresas reales, lo que te
da unos conocimientos muy
exactos para poder estar en
el mundo laboral y a la altura
de los nuevos programas”.

A la imatge, edició del
SEFED Llindar anterior
a la pandèmia.

SEFED Llindar, la formació
adreçada al jovent
El programa SEFED Llindar segueix la mateixa metodologia que el SEFED (mireu la
pàgina anterior) i està adreçat al jovent
d’entre 16 i 24 anys. No cal tenir l’ESO per
inscriure-s’hi, però sí estar d’alta al programa Garantia Juvenil i figurar com a demandant d’ocupació al SOC.
Les persones beneficiàries fan un itinerari formatiu en el sector de l’administració i aprenen en un entorn d’empresa simulada. En acabar la formació, obtindran
el certificat de professionalitat d’Auxiliar
de Serveis Administratius de nivell 1. La
formació, integrada en el programa Noves

Oportunitats de Garantia Juvenil, consta
dels següents mòduls: atendre la centraleta, gestionar el correu electrònic, realitzar factures a clients, tramitar compres a
proveïdors, utilitzar la banca electrònica,
atenció al client i informàtica.
La formació es fa al Centre de Promoció
Econòmica (carrer de les Moreres, 48). Us
hi podeu inscriure a online.elprat.cat. Si
us trobeu que la formació ja ha començat,
és fàcil que us hi pugueu incorporar.

Per a més informació:
tel. 934 786 878 o slo@elprat.cat

Programa de
suport a les
empreses
Accelera el Creixement és un programa de suport a empreses amb
potencial de creixement i consolidació, promogut per la Diputació
de Barcelona i PIMEC, en el qual el
Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament del Prat participa
com a agent referent del territori.
D’entre les 50 empreses seleccionades, dues són del Prat: Canaletas (fabricació de
fonts i dispensadors d’aigua) i J. Bailach i Fills (fabricació d’aliments per a aus i rosegadors de companyia). Totes dues tindran accés a més de 75 hores de formació i assessorament amb expertes, per tal d’adaptarse als canvis d’hàbits dels consumidors i a
les noves tecnologies.

Noelia

Beneficiaria del programa
SEFED Llindar
“En SEFED Llindar aprendí
muchísimo. Lo recomendaría
100 %. No todo es teoría, hay
mucha práctica. Estoy muy
agradecida a todo el equipo.
Son personas maravillosas,
han estado ahí para todo lo
que nos ha hecho falta”.

Curs de gestió
portuària
Aquest mes d’octubre s’ha iniciat el curs
Gestió Administrativa i Financera del Comerç Internacional en l’Àmbit Portuari,
de 100 hores i amb pràctiques en empresa, fruit de la col·laboració entre l’Escola
Europea – Intermodal Transport del Port
de Barcelona, Barcelona Activa i l’Ajuntament del Prat, en el marc del projecte
Youth Employment in the Ports of the Mediterranean (YEP MED). El curs s’adreça a
persones de fins a 35 anys, preferentment
a l’atur i amb coneixements d’anglès de nivell B1 i una formació o experiència en gestió administrativa, en comerç internacional
o en transport i logística de magatzem.
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Vuelve la revista de la gente
mayor de El Prat: Viure+
Es una publicación elaborada por y destinada a las personas
mayores del municipio, con contenidos diversos

E

ste mes de noviembre
regresa a la ciudad la
revista Viure+, una publicación gratuita de y para las personas
mayores de El Prat con contenidos que
puedan ser de su interés.
Viure+, que ya había existido años atrás,
está creada y dirigida por la comisión de
comunicación del Consell de la Gent Gran
y formada por personas mayores voluntarias de El Prat. Ellas y ellos han elegido y
elaborado los contenidos y han aportado
ideas en el diseño de la revista. Han sido
meses de dedicación para acabar consiguiendo un producto que, seguro, gustará a todo el mundo.

16 páginas y diferentes
secciones
La publicación tiene 16 páginas y en ella
se podrán encontrar diversas secciones:
habrá un buzón de opinión, en el que las
personas lectoras podrán dar su punto
de vista, así como un editorial; también
contiene una sección de noticias en formato muy gráfico, y un reportaje en el
que se tratará un tema de actualidad en
profundidad.
Entrevista, salud, ocio,
cultura, pasatiempos…
Una de las secciones principales será una
entrevista, que nos descubrirá a personas
relevantes de El Prat, siempre en relación
con las personas mayores.
También habrá diferentes apartados
dedicados a la salud, el ocio y la cultura,
así como una sección de pasatiempos

pensados para la estimulación cognitiva
de las personas lectoras.
Cada seis meses, en los buzones
La revista Viure+ tendrá una periodicidad
semestral y llegará directamente a los buzones de los domicilios de las personas
mayores del municipio.
Para más información sobre esta
revista o sobre cualquier tema relacionado con la gente mayor, pueden dirigirse al Punt d’Informació
de la Gent Gran, situado en las Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 5),
gentgran@elprat.cat y Facebook
del Programa de la Gent Gran.
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Ana Isabel
Fernández

Presidenta de la
asociación

¿Cómo nace la Asociación?
El año que viene celebramos
los 50 años de la entidad, desde
que está legalizada (en 1972),
pero, lógicamente, los vecinos
se empezaron a agrupar mucho
antes. La asociación nace a raíz
de una problemática de vivienda:
las que habían entregado eran
más bien albergues que viviendas
y, por lo tanto, no reunían las
condiciones para seguir viviendo
en ellas. Los vecinos se unieron
para, al final, conseguir la
remodelación en su totalidad del
barrio de Sant Cosme.
Desde entonces, el barrio ha
cambiado mucho.
Ha mejorado muchísimo.
Cuando los primeros vecinos
llegan al barrio, entre 1967 y
1968, no había equipamientos,
(ambulatorio o colegios). Apenas
había servicio de autobuses.
Todas las mejoras han sido una
reivindicación siempre de los
vecinos y vecinas del barrio, con
la asociación en cabeza. Nadie
nos ha regalado nada, siempre
lo hemos reivindicado y ha
sido siempre colaborando con
las administraciones, ya sea el
Ayuntamiento, la Generalitat… Al
inicio se negoció con el Ministerio
de Vivienda.
Ahora, el metro ha mejorado
mucho la movilidad, ¿no?
Somos conscientes de que
el metro lo cogen muchos
vecinos y vecinas, pero seguimos
reclamando que el bus 165
recupere su recorrido inicial,
porque antes llegaba a todo el
barrio y ahora se queda en la
avenida Remolar.

Edificios del barrio con
ascensores instalados.

El barrio de
toda Cataluña
donde se
instalan más
ascensores
La Asociación Vecinal de Sant Cosme y
Sant Damià tiene contabilizadas un total de 234 comunidades sin ascensor. De
momento se han instalado ya 70, sin tener en cuenta las nuevas solicitudes que
se han presentado para las subvenciones
que otorga la Generalitat.
“En 2019 se presentaron 19 solicitudes
y se aprobaron 8. El año 2020, a pesar de
la pandemia, fueron 9 y todas aprobadas,
y este año se han presentado 15 y esperamos que todas sigan adelante”, explica
Ana Isabel Fernández, presidenta de la
asociación, quien destaca que Sant Cosme es el barrio de Cataluña donde se instalan más ascensores.
Fernández destaca que esto ayuda a
que el vecindario no se quede aislado y
salga a la calle. “Si eres una persona mayor
y vives en un cuarto piso sin ascensor te
costará bajar a la calle. El ascensor facilita

La Asociación
Vecinal de
Sant Cosme y
Sant Damià
se creó en 1972 y es la que
alberga a más socios y socias
de todo El Prat: 900 personas.

la socialización entre vecinos y vecinas”,
explica.
Fernández también remarca que es la
asociación la que gestiona todas las peticiones, debido a la complejidad del
proceso. “Si una comunidad quisiera presentarla debería contratar una gestoría”,
asegura, mientras destaca que “esto es
por lo que trabajamos, por mejorar nuestro barrio”.
Entre otras reivindicaciones actuales de
la entidad, Fernández destaca que hay
varios espacios que se tienen que mejorar, como el paseo Ramon Codina, para el
cual el Ayuntamiento ya tiene en marcha
un proceso participativo, o la plaza de la
Remodelació.

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
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Necessitem persones voluntàries
per al LECXIT. Ens ajudeu?
Segur que algunes amigues vostres o fins i tot vosaltres participeu o heu
participat del LECXIT. En moltes escoles de primària del Prat hi ha nens i
nenes que llegeixen una hora a la setmana amb persones joves o adultes
voluntàries que els acompanyen en l’aventura de llegir durant tot un curs.

El cas de la Daniela
La nena de la foto és la Daniela Arcos, de l’Escola Honorable Josep
Tarradellas, que ens explica com l’ha ajudat la seva voluntària:”El LECXIT em
va ensenyar que llegir també podia ser divertit. La meva voluntària em va
ajudar a entendre allò que llegia; sentia que m’estimava i m’apreciava molt,
i les dues esperàvem amb moltes ganes els dilluns del LECXIT. Ens passàvem
les sessions descobrint llibres de curiositats i històries d’amor.”

Us animeu a fer voluntariat?
Si algun membre de la família major d’edat vol fer voluntariat i s’anima a participar al LECXIT (un
projecte que forma part del programa municipal IntersECCions) només cal que s’adreci al Punt del
Voluntariat, situat a les Cases d’en Puig, trucant al 93 379 00 50 (extensió 5600) o enviant un correu
a voluntariat@elprat.cat. Moltes gràcies!

Engega el Consell
d’Infants!
El Consell d’Infants d’aquest curs ja ha
començat a treballar. A la primera sessió, els
nens i les nenes membres es van conèixer
més bé, van treballar diverses formes de
participar-hi, van fer dinàmiques de grup
i van acabar valorant la tasca del Consell
dels darrers mesos. A la propera sessió faran
preguntes als consellers i les conselleres
que ho deixen aquest any i es donarà la
benvinguda als nous membres que hi entraran.

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

Si a la teva classe o escola hi ha algun nen
o nena del Consell dels Infants li
pots fer arribar les teves propostes
o idees perquè les treballin!

Aquest curs, més i diferents
activitats d’educació ambiental
a les escoles!
Segurament haureu participat, anys enrere, en alguna de la
vintena d’activitats d’educació ambiental que l’Ajuntament
del Prat ofereix a les vostres escoles i instituts. Doncs bé,
aquest curs, a més de l’oferta de l’any passat, s’hi afegeixen
dues activitats més: una visita a La Casa de l’Energia —on
us parlaran d’estalvi i eficiència energètica— i un taller sobre
malbaratament alimentari.
Hi ha propostes molt interessants, com el Servei Comunitari
Ambiental, per a educació secundària, on es treballa sobre el
territori o amb activitats. També tenen molt èxit els projectes
participatius d’aprenentatge-servei, amb els quals, alhora que
apreneu, també oferiu una ajuda a la comunitat: seguiment de
caixes niu, menjadores d’ocells, estudis de les papallones als
parcs, investigació i divulgació de la biodiversitat o estudi dels
microplàstics a la platja.

Agendes i calendaris
Aquest curs s’han repartit entre l’alumnat del
Prat més de 5.000 agendes i 150 calendaris
escolars de la Diputació de Barcelona com a
material de sensibilització. Aquesta edició està
dedicada a l’emergència climàtica i s’hi explica
una història en què dues noies han d’investigar
i resoldre un fet misteriós. Mitjançant
informacions, codis i activitats matemàtiques i
lingüístiques aconsegueixen les pistes per resoldre el cas.

