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L’Agrupació Fotogràfica Prat (afprat.org) ha organitzat el 
30è Concurs Delta del Llobregat. En aquesta edició s’hi han 
presentat 262 obres —85 a la categoria “Paisatgisme”, 99 a 
la de “Caça fotogràfica” i 78 a la de “Macrofotografia”— de 
64 autors i autores diferents, a les quals cal sumar 300 imat-
ges més presentades a la categoria d’Instagram.

Una mostra de les fotografies que han participat en 
aquest concurs s’exposen al vestíbul de la biblioteca Anto-
nio Martín, al Cèntric, fins al 8 de gener. 

Exposició itinerant
Com que aquesta edició és especial, ja que és la trentena, 
les millors instantànies d’aquestes tres dècades s’exposaran 
de forma itinerant per diversos espais de la ciutat. El primer 
lloc serà a la Fira Avícola d’enguany.

La bellesa 
del delta, 

capturada

Primer premi de la categoria “Caça fotogràfica”: 
Sense títol, de Francisco Valverde.

Mireu aquí 
l’àlbum 
fotogràfic: 



Primer premi de la categoria “Paisatgisme”: 
Empieza el día, de Javier Martínez.

Primer premi de la categoria “Instagram”: 
Parc Agrari del Baix Llobregat, de Núria Escobedo.

Primer premi de la categoria 
“Macrofotografia”: La mosca, 

de Josep M Vintró. 
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l pasado 19 de noviembre, cientos de 
personas de la ciudad y de fuera, de 
ámbitos y espacios muy diversos, se 
reunieron en el Teatre L’Artesà o se co-
nectaron a elprat.tv para homena-
jear a Lluís Tejedor Ballesteros, recién 

nombrado hijo adoptivo de El Prat por unanimidad 
del plenario municipal. Para muchos de nosotros, 
éste fue un reconocimiento a un maestro. Un maestro 
que nos ha legado, sobre todo, un método: una forma 
de hacer política.

Los retos de las ciudades del siglo XXI son muy dife-
rentes a los que han encarado en los últimos 40 años 
unas ciudades que, cuando apenas recuperaban sus 
ayuntamientos democráticos después del franquis-
mo, debían asfaltar calles, equipar barrios, desplegar 
servicios... Las metrópolis de hoy debemos reorgani-
zar nuestras formas de producir, consumir y en defi-
nitiva de funcionar frente a la emergencia climática. 
Debemos potenciar los servicios de atención a las 
personas y cuidados ante sociedades cada vez más 
envejecidas. Y debemos defender la cohesión social 
y seguir construyendo derechos no sólo ante la des-

igualdad creciente, sino también ante aquellos que 
querrían sembrar la división y la desconfianza.

Son retos ingentes. Dar respuesta requerirá que 
innovemos con toda nuestra inteligencia, todo nues-
tro entusiasmo y toda nuestra fuerza. Porque no nos 
han legado ninguna solución mágica. Pero sí que nos 
han legado, como decía, una forma de hacer políti-
ca: la vocación de servicio público, el trabajo duro, 
honesto y riguroso, y la capacidad de perseguir unos 
ideales de sostenibilidad y justicia a través del diálo-
go, la suma y la construcción de consensos. Esto es 
lo que nos enseñó el alcalde Tejedor a todos los que 
formamos parte de sus equipos, provenientes de di-
versas fuerzas políticas, ya quien coincidió con él en el 
consistorio. Éste es el método Tejedor, el método Prat.

Seguimos impulsando una ciudad que da respues-
ta a la emergencia climática impulsando la transición 
energética, que protege sus espacios naturales, que 
fomenta la cohesión social y promueve un tejido aso-
ciativo rico y vibrante, y que se esfuerza en recuperar 
el pulso ciudadano. Y algunos ejemplos los podemos 
encontrar en las páginas que siguen. Seguimos ha-
ciendo de El Prat nuestro sitio en el mundo.

E
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

El mètode Tejedor,
     el mètode Prat

l 19 de novembre passat, centenars 
de persones de la ciutat i de fora, 
d’àmbits i espais molt diversos, es 
van aplegar al Teatre L’Artesà o es 
van connectar a elprat.tv per ho-
menatjar Lluís Tejedor Ballesteros, 

recentment nomenat fill adoptiu del Prat per unani-
mitat del plenari municipal. Per a molts de nosaltres, 
aquest va ser un reconeixement a un mestre. Un 
mestre que ens ha llegat, sobretot, un mètode: una 
forma de fer política.

Els reptes de les ciutats del segle XXI són molt 
diferents als que han encarat en els darrers 40 anys 
unes ciutats que, quan tot just recuperaven els seus 
Ajuntaments democràtics després del franquisme, 
havien d’asfaltar carrers, equipar barris, desplegar 
serveis... Les metròpolis d’avui hem de reorganitzar 
les nostres formes de produir, consumir i en defini-
tiva de funcionar davant de l’emergència climàtica. 
Hem de potenciar els serveis d’atenció a les per-
sones i de cures davant de societats cada cop més 
envellides. I hem de defensar la cohesió social i se-
guir construint drets no només davantla desigualtat 

creixent, sinó també davant d’aquells que voldrien 
sembrar la divisió i la malfiança entre el veïnat.

Són reptes ingents. Donar-hi resposta requerirà 
que innovem amb tota la nostra intel·ligència, tot el 
nostre entusiasme i tota la nostra força. Perquè no 
ens han llegat cap solució màgica. Però sí que ens 
han llegat, com deia, una forma de fer política: la vo-
cació de servei públic, el treball dur, honest i rigorós, 
i la capacitat de perseguir uns ideals de sostenibilitat 
i justícia a través del diàleg, la suma i la construcció 
de consensos. Això és el que ens va ensenyar l’alcal-
de Tejedor a tothom qui vam formar part dels seus 
equips, provinents de diverses forces polítiques, i a 
qui va coincidir amb ell al consistori. Aquest és el 
mètode Tejedor, el mètode Prat.

I així, seguim impulsant una ciutat que dona res-
posta a l’emergència climàtica impulsant la transició 
energètica, que protegeix els seus espais naturals, 
que fomenta la cohesió social i promou un teixit 
associatiu ric i vibrant, i que s’esforça en recuperar 
el pols ciutadà malgrat la pandèmia. I alguns exem-
ples d’això els podem trobar en les planes que se-
gueixen. Seguim fent del Prat el nostre lloc al món.

E
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Afectuós homenatge 
a Lluís Tejedor, fill 

adoptiu del Prat
La ciutat li agraeix l’impuls i treball que li va dedicar 

durant els 37 anys en què va ser-ne l’alcalde

l Teatre L’Artesà va aco-
llir, el 19 de novembre, 
l’acte de lliurament 

del títol de fill adoptiu del Prat a Lluís Te-
jedor, qui va ser alcalde de la ciutat entre 
els anys 1982 i 2019. El Ple Municipal, en 
la sessió de novembre i amb la unanimi-
tat dels grups polítics, va nomenar Tejedor 
fill adoptiu del Prat, una iniciativa que va 
comptar també amb el suport de cente-
nars de persones i desenes d’entitats lo-
cals, així com de personalitats de la vida 

E ferents càrrecs públics, tant d’institucions 
d’àmbit local com català o estatal, van 
coincidir i treballar amb Tejedor durant la 
seva etapa al capdavant de l’Alcaldia.

L’actual alcalde, Lluís Mijoler, va lliurar 
a Tejedor el diploma de fill adoptiu i una 
peça artística de Manel Álvarez. Durant el 
seu parlament, Tejedor va explicar que “el 
Prat és el resultat de molt treball i moltís-
sima gent; és un projecte compartit”, i va 
advertir que “la primera trinxera per salvar 
la democràcia seguirà sent el municipalis-

política municipal i catalana. L’acte que va 
tenir lloc al Teatre L’Artesà va ser un afec-
tuós i emotiu homenatge a qui va liderar la 
millora i transformació de la ciutat des dels 
anys 80 del segle passat fins a l’època ac-
tual. El títol de fill adoptiu respon al fet que 
Tejedor no va néixer al Prat, sinó a Cifuen-
tes (Guadalajara), des d’on es va traslladar 
a la nostra ciutat quan tenia 9 anys. 

L’Artesà es va omplir de gom a gom. Hi 
van assistir veïns i veïnes, representants del 
teixit associatiu i persones que, des de di-
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me”. Trobareu una entrevista a Lluís Teje-
dor en les pàgines següents.

“Una forma de ser                                      
i uns valors”   
L’alcalde Lluís Mijoler va explicar, durant 
la seva intervenció, que Tejedor “ha estat 
un gran mestre en la cura d’allò que és 
comú” i “ens ha llegat una forma de fer i 
uns valors” basats en el compromís social, 
el rigor i la capacitat de treball, l’hones-
tedat, la transparència i el convenciment 

que “la nostra forma de construir un món 
més just i amable és fer un Prat més just 
i amable”.

L’acte va comptar amb diferents parla-
ments i amb la projecció de vídeos sobre 
el desenvolupament i els progressos del 
Prat des dels anys 80 fins a principis del se-
gle XXI (els podeu visionar a elprat.cat). 
L’acte, que es va poder seguir en directe a 
través d’elprat.tv, va comptar amb l’ame-
nització musical de la Big Band de l’Escola 
d’Arts en Viu del Prat.

Vídeo de 
l’acte a 
elprat.tv
A la televisió local elprat.tv 
trobareu una notícia i també 
el vídeo íntegre de l’acte de 
lliurament a Lluís Tejedor del 
títol de fill adoptiu del Prat. 
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Lluís Tejedor i la seva dona, Graciela, a l’escenari del Teatre L’Artesà amb les persones que van parlar-hi durant l’acte: d’esquerra a 
dreta, Pilar Eslava, tinenta d’alcalde d’Educació i Cultura; Lluís Mijoler, alcalde; Joan Subirats, catedràtic emèrit en Ciències Polítiques 
de la UAB; José Garcia, regidor del Prat pel PSC entre els anys 1999 i 2015; Manel Bou, regidor entre el 1979 i el 1999, primer pel 
PSUC i després per ICV, i Alba Bou, tinenta d’alcalde d’Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat Democràtica.

La Big Band de l’Escola d’Arts 
en Viu del Prat va posar el 
toc musical a l’acte.

Moltes personalitats del món institucional 
i polític van assistir a l’acte; entre 
elles, l’expresident de la Generalitat i 
exalcalde de Cornellà, José Montilla.



Què fa i què pensa 
Lluís Tejedor 
Ballesteros dos anys 
després d’haver passat 
el relleu d’alcalde del 
Prat? Amb motiu del 
seu nomenament 
com a fill adoptiu 
de la ciutat, parlem 
amb qui va estar 
al capdavant de 
l’Ajuntament 
durant 37 anys.

“A la vida, tots 
els projectes 

importants 
necessiten equips, i 
el Prat és un cas de 

treball en equip”

LLUÍS TEJEDOR BALLESTEROS
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Què n’és, de Lluís Tejedor 
Ballesteros?
Un ciutadà jubilat, que viu amb interès el 
que passa a la societat, al món i al Prat, pre-
ocupat especialment per la crisi de la covid 
que estem vivint. He recuperat la llibertat 
per fer moltes coses per a les quals abans no 
disposava de temps i no havia pogut fer.

Un dels grans debats que han 
marcat l’actualitat de la nostra ciutat 
des que vas deixar l’alcaldia ha estat 
el de l’ampliació de l’aeroport. Com 
l’has viscut?
Amb preocupació, però no amb sorpresa. 
S’ha produït de nou un intent d’ampliar-ne 
una pista, superant el pacte polític que ha-
víem assolit al Pla de Delta, que fixava els 
límits de creixement de l’aeroport i la llar-
gada que d’aquesta pista. L’any 2021, en un 
moment de crisi climàtica tan important, 
quan els objectius de sostenibilitat són ab-
solutament prioritaris per part dels governs, 
Aena i el Ministerio de Fomento han anat en 
la direcció contrària a la que ha d’anar una 
institució que defensa l’interès general. I la 
gent del Prat i l’Ajuntament han fet prou 
bé oposant-se clarament a un projecte que 
té, sens dubte, un component especulatiu. 
Afortunadament, sembla que de moment 
s’ha aturat, però no ens hem de confiar: tor-
narem a viure noves iniciatives d’ampliació 
de l’aeroport.

En el teu parlament, agraint aquest 
reconeixement, parlaves de la 
importància dels equips.
Va ser aclaparador rebre un reconeixement 

que ve de la unanimitat dels grups polítics 
municipals, i que va convocar gent tan di-
versa. Sempre he repetit que una ciutat és 
un projecte col·lectiu de convivència i la 
institució municipal ha de facilitar que es 
pugui desenvolupar. Aquest és un exerci-
ci de diàleg i de suma. L’alcalde pot ser un 
bon líder, però és essencial tenir un equip 
de persones treballant pel projecte amb 
responsabilitat i honestedat. A la vida, tots 
els projectes importants necessiten equips, 
i el Prat és un cas de treball en equip. Han 
passat centenars de regidors i regidores per 
la meva pròpia força política, des del PSUC 
fins als Comuns i sempre han estat gent fan-
tàstica, honesta, treballadora, senzilla, po-
pular. I els partits de l’oposició han trobat el 
seu espai. Ells i el Govern, amb les coalicions 
amb el PSC, han mantingut unes relacions 
respectuoses, cordials i amistoses. L’èxit del 
projecte Prat i del model de ciutat ha estat 
l’estabilitat, la confiança i la credibilitat.

En el mateix parlament et mostraves 
preocupat pel context general, al 
país i al món...
Vivim els moments més difícils des de mi-
tjan segle passat. Estem vivint un canvi 
d’època que no sabem on porta. El model 
econòmic especulatiu financer actual gene-
ra cada dia més desigualtats, i la desigualtat 
genera pobresa. Hi ha gent que col·lecciona 
milers de milions i altra gent no té per viure. 
L’Administració local, les causes estructu-
rals, a curt termini, no les pot canviar. Per 
avançar cap a un món nou, més just, sense 
pobresa com a aspiració final, cal un canvi 
de mentalitat que s’ha de produir a les pro-
peres generacions, amb una educació en 

valors, que obri la ment als dos grans reptes: 
el de la crisi climàtica i el de la lluita contra 
les desigualtats. Això no es fa ni amb con-
signes ni amb grans líders. S’ha de fer tre-
ballant des de baix, a partir dels projectes 
locals, amb una educació inclusiva, laica, 
amb valors, de qualitat. El món local és im-
prescindible per contribuir a una evolució 
del pensament col·lectiu, i a la construcció 
de comunitats fortes, que superin la cultura 
de l’”usar i llençar” i comparteixin recursos. 
Hem de pensar diferent, per viure diferent. 
Perquè si no, el món no dona per arribar a 
final de segle vivint com vivim ara.

Les ciutats són necessàries per 
aquest canvi, però suficients?
Les ciutats no tenim ni el BOE ni el DOGC, no 
fem les grans lleis, però som fonamentals en 
el procés educatiu d’un infant o d’un jove, i 
en l’àmbit cultural som determinants. Què 
cal fer?: aliances. Perquè si no, arribaríem al 
fatalisme de pensar que la ciutat poca cosa 
pot fer. Per això el municipalisme és essen-
cial. El repte ara és més difícil que fa 40 anys: 
ja no es tracta de fer coses físiques, sinó de 
canviar l’organització de la ciutat, impulsar 
els projectes de cura, donar protagonisme a 
les entitats... El context és molt negatiu, els 
reptes són difícils, el curt termini no resol-
drà aquests problemes, però aquesta és la 
cruïlla.

En alguna ocasió has dit que 
quan veus una cua de nens petits 
agafats de la mà penses en què fem 
malament els adults perquè aquesta 
cooperació es faci malbé...
A qualsevol escola bressol, quan observes 
els nensi les nenes, veus aquests cervells pe-
tits que ho estan xuclant tot... i van pujant, i 
a mesura que van pujant van apareixent les 
divisions de classe, etc. És una pena. Un en-
torn més amable, més respectuós i més feliç 
fa que la gent sigui més feliç. I al Prat, d’això, 
en tenim alguns exemples extraordinaris.

Bertran Cazorla

NOTA: Lluís Tejedor va concedir, el 
30 de novembre, una entrevista als 
periodistes Isa Gonzalo Isla i Luis 
Rodríguez Alonso al magazín Planeta 
Prat, d’elprat.ràdio (91.6 FM), que 
podeu escoltar a elpratràdio.com

“El món local ja no 
està en el període 
en què calia 
construir grans 
equipaments, sinó 
davant d’un repte 
molt més difícil: 
pensar diferent, 
per viure diferent”

“En un moment 
de crisi climàtica, 
Aena i el Ministerio 
de Fomento han 
anat en direcció 
contrària a la 
que ha d’anar 
la defensa de 
l’interès general”



Carmelo Declara Merino

Vivir es compartir Dejarlo aparcado
Desde Ciutadans creemos que hacer 
peatonal la avenida del Canal, como pretende 
hacer el equipo de gobierno, es un gran 
error, ya que hará mucho más difícil la vida 
a los vecinos y vecinas. Pensamos que esta 
acción aumentará los graves problemas de 
accesibilidad a muchas personas que, por 
otro lado, ya vienen sufriendo las continuas 
pérdidas de plazas de aparcamiento tras 
la reciente remodelación de la avenida 
Montserrat y la instalación de nuevas zonas 
azules de pago.

Desde Ciutadans podemos entender 
que en zonas urbanas como el casco antiguo 
de El Prat tenga sentido buscar soluciones 
urbanísticas que priorizan a los peatones sobre 
los vehículos, ya que son espacios con calles 
estrechas con aceras pequeñas y viviendas 
bajas; es decir, con pocos vecinos y, además, 
muchos de ellos con aparcamiento propio al 
tratarse de viviendas unifamiliares.

También podemos entender que en los 
nuevos espacios de crecimiento urbanístico 
de nuestro municipio, por el sur y por el norte, 
se prioricen espacios verdes peatonales, ya 
que está garantizado el aparcamiento para 
los vehículos, pues todos los edificios tienen 
aparcamientos subterráneos.
 
Pero no estamos de acuerdo en 
peatonalizar una zona densamente poblada, 
con bloques de pisos altos y donde la mayoría 
de las viviendas no disponen de aparcamiento 
propio porque se construyeron hace muchos 
años, como es el caso de la avenida del Canal 
(especialmente entre la avenida Montserrat y la 
plaza Catalunya).
 
Desde Ciutadans hemos invitado al equipo 
de gobierno a que reconsidere esta actuación 
urbanística, ya que hacer peatonal todo este 
tramo va a someter a un estrés enorme de 
aparcamiento a todos los vecinos y vecinas de 
la avenida del Canal y sus alrededores.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Estamos a punto de acabar un año en 
el que poco a poco hemos ido recuperando 
la llamada “normalidad”, nuestra manera 
de relacionarnos y de poder mostrar 
nuestro afecto a aquellas personas que 
forman parte de nuestras vidas. Y ha sido 
gracias al compromiso de la mayoría 
de la comunidad, que ha seguido las 
recomendaciones sanitarias para poder 
llegar a la situación actual, que nos invita a 
mirar al futuro con optimismo.

Esta esperanza contrasta con una 
realidad que nos causa un inmenso dolor: 
la de mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas o exparejas. De poco sirven los 
mensajes de condena o incluso legislar para 
castigar a los agresores si como sociedad no 
somos capaces de aceptar el compromiso 
de que acabar con la violencia es una 
cuestión compartida. Queremos saber qué 
está pasando, porque, lejos de acabar con 
las escalofriantes cifras, vemos cómo cada 
vez son más jóvenes los agresores y las 
agredidas, se están dando nuevas formas de 
violencia, como la digital o la vicaria, que es 
el hacer daño a las hijas e hijos. No podemos 
olvidar que tras un trágico final, antes, ha 
existido un camino tortuoso vivido en 
silencio, y es aquí donde tenemos que poner 
toda nuestra atención. No pueden sentirse 
solas; vivir también es compartir los malos 
momentos; no podemos esperar a que ya no 
tenga remedio. 

Por otro lado, El Prat es una ciudad 
que proclama unos valores basados 
en la comunidad, con gran cantidad 
de entidades que conforman el tejido 
asociativo, vertebrando nuestra sociedad 
a través de un fuerte vínculo identitario 
con nuestro territorio. Esto lo podremos 
comprobar en la 48ª Fira Avícola, donde 
volveremos a encontrarnos. No perdáis la 
oportunidad de visitarla y disfrutarla todos 
juntos. Pues, ¿qué es la vida sino compartir?

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

En aquest últim ple de novembre, des 
del Grup Municipal d’ERC, vam presentar 
una moció demanant el traspàs real de 
Rodalies a la Generalitat. Les prestacions 
que rebem els i les pratenques en aquest 
àmbit són més que millorables i volem 
tenir la possibilitat de, per fi, gestionar-ho 
des del país i millorar-ne el servei.  

És cert que la Generalitat va assumir 
responsabilitats de supervisió i de gestió 
dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes 
i informació a les usuàries) l’any 2010. Però 
també és cert que la titularitat, la gestió i 
l’explotació de la infraestructura d’estacions, 
vies i andanes va seguir en mans d’Adif, 
empresa pública que depèn del Ministeri de 
Foment. Qualsevol opció de millora horària 
ha sofert constantment les limitacions 
d’una infraestructura àmpliament 
afectada per una desinversió i manca de 
manteniment per part de Foment i Adif, 
que patim massa sovint a l’estació del Prat.

Dies enrere, un company socialista 
de l’equip de govern deia que “ningú 
millor que l’administració més propera 
a la ciutadania sap quins problemes té 
la ciutat i com solucionar-los, però per 
fer-ho calen recursos”, referint-se a la 
Generalitat. I està clar que la moció que 
vam presentar anava d’això concretament: 
qui millor que la Generalitat per saber de 
prop quins són els problemes que té el 
país i com solucionar-los? Però per fer-ho, 
l’Estat havia de fer els deures pendents i 
traspassar totes les competències i recursos. 

Tanmateix, una part de l’equip 
de govern no va votar-hi a favor. Des 
d’ERC volem recordar que hi ha altres 
majories possibles en aquest ajuntament: 
majories republicanes i d’esquerres que 
no depenguin del poder central, majories 
que passen per convidar tothom a pujar 
al tren de la República Catalana.

Pugeu al tren de la 
República Catalana!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Acabamos de conmemorar el 25 
de noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, y un año más volvemos a 
lamentar los asesinatos de mujeres a 
manos de sus parejas o exparejas. Este 
año, de momento, son 37 las asesinadas: 
mujeres con proyectos de vida, familia, 
ilusiones, sueños...; mujeres a las que 
han arrebatado su vida por no querer 
continuar en una relación o por no 
ceder a la manipulación de un machista 
que lleva muy interiorizado aquello de 
“si no eres mía no serás de nadie”.

La violencia contra las mujeres es 
una clara expresión de la vulneración de 
un derecho fundamental: vivir libre de 
violencia y sin discriminación. La última 
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 
con datos del 2019, refleja que una de cada 
dos mujeres en España ha sufrido algún 
tipo de violencia machista a lo largo de su 
vida. Con estos resultados no podemos 
mirar hacia otro lado. Nos compete a 
toda la sociedad luchar contra esta lacra 
porque hasta que las mujeres no dejen de 
ser asesinadas por el mero hecho de serlo 
no tendremos una sociedad justa. No hay 
justicia ni democracia en una sociedad 
en la que las mujeres están expuestas a 
múltiples violencias: física, psicológica, 
sexual, económica, institucional...  

Los hombres tenemos mucho por 
hacer. No podemos callar. Debemos 
posicionarnos contra el machismo hasta 
que deje de ser tolerado socialmente. 
Debemos revisar nuestras conductas, 
deshacernos de esa masculinidad 
hegemónica aprendida que no nos 
hace bien, ni a nosotros ni a nuestras 
compañeras. Debemos seguir trabajando 
hacia la consecución de una igualdad 
real, plena y efectiva para poder vivir en 
una sociedad totalmente igualitaria.

El 19 de novembre va tenir lloc l’acte 
de reconeixement de qui va ser alcalde de 
la nostra ciutat durant 37 anys, Lluís Tejedor 
Ballesteros, nomenat fill adoptiu del Prat 
de forma unànime pels grups municipals 
de l’Ajuntament. Estem convençudes que 
tothom, al Prat i arreu, coincideix en la 
idoneïtat d’aquest homenatge.

Ell mateix reconeixia, durant la seva 
intervenció al Teatre L’Artesà, que va arribar a 
l’alcaldia per un tràgic accident, i que aquest 
camí ha estat una oportunitat que li ha 
permès gaudir i ser part de l’equip que ha fet 
avançar la ciutat que tant s’estima. Diria que 
ell no s’imagina com d’agraïdes, d’orgulloses i 
d’admirades estem moltes de nosaltres quan 
pensem en tot el que ha representat la seva 
figura per al Prat i per al municipalisme català. 
Ser municipalista és fer política propera, 
aquella tasca política exigent i constant, 
inacabable i apassionant, desenvolupada des 
de la convicció de la importància del servei 
públic. El municipalisme que ens ensenya 
gent com l’alcalde Tejedor té l’obligació 
de voler canviar el món, de tenir mirada 
estratègica; necessita una gran vocació, 
del treball en equip honest i compromès. 
No defalleix en la persecució de la utopia 
i, alhora, té cura de les coses diàries i 
quotidianes. L’objectiu inequívoc: fer millor la 
vida de les persones, en especial la de les que 
necessiten més suport. L’objectiu secundari: 
que mai hi hagi interessos personals o 
econòmics per davant de l’interès general.

Ell viu així. Abans, com a alcalde; ara, com 
a ciutadà.

Els regidors i les regidores, que encara 
tenim l’orgull de ser legítimes representants 
de la voluntat ciutadana aspirem a fer així la 
nostra feina: amb honestedat i dignificant la 
tasca política municipal.

¡Basta de violencia 
machista!

Lluís Tejedor. Perseguir 
la utopia, cuidar les 
petites coses

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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FUNDESPLAI INAUGURA NOVES 
INSTAL·LACIONS I UNA EXPOSICIÓ

Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) va inaugurar 
el 20 de novembre al seu edifici del Prat, Centre Esplai, 
l’exposició “Menja. Actua, Impacta. Per una Alimentació 

Sostenible i Saludable”, que hi romandrà fins al 20 de 
maig. Fundesplai també va inaugurar l’ampliació de les 

seves instal•lacions al nostre municipi, amb una festa 
amb més d’un miler de persones. Després de les obres, 

la seu de Fundesplai dobla la superfície construïda 
fins als 22.000 m² i suma un centre de formació i un 
nou mòdul a l’actual alberg, que passa de 175 a 225 

habitacions. Per a més informació i entrades: 
www.menjactuaimpacta.org. Consulteu també 

elprat.cat/alimentaciosostenible. Fundesplai ha estat 
recentment reconeguda amb la Creu de Sant Jordi.

LA POLICIA LOCAL 
RECUPERA LA CELEBRACIÓ 
DE LA SEVA DIADA 
PATRONAL DESPRÉS DE 
DOS ANYS
Després de dos anys en blanc a causa de 
la pandèmia, la Policia Local ha celebrat 
novament la seva diada patronal, amb el 
lliurament de felicitacions a una agent 
jubilada el 2020 i als i les policies que han 
efectuat serveis destacats a la comunitat. 
També es van lliurar dues creus al mèrit 
policial a aquells qui porten 25 anys de 
servei, així com tres medalles de bronze al 
mèrit policial als agents que han destacat 
per la seva tasca contra delictes de salut 
pública en els últims 5 anys.

MOR EL PINTOR I DIBUIXANT JOSEP MAYOL, 
FILL ADOPTIU DEL PRAT I PREMI CIUTAT 
Aquest passat mes de novembre ha mort Josep Mayol, pintor i dibuixant 
que va fer importants aportacions al món artístic i cultural pratenc. 
Mayol va ser reconegut amb el Premi Ciutat del Prat el 2010 i també 
com a fill adoptiu del Prat l’any 2017. Nascut a Llagostera el 1934, es 
va instal·lar al Prat a principis dels 60, on va crear l’Escola de Dibuix a 
les golfes de la Torre Balcells, que va dirigir durant més de 25 anys.

MOR LA “TERESINA”, PREMI 
CIUTAT DEL PRAT 2011 
Aquest novembre passat ens ha deixat 
Josefina Puigpela Ros, coneguda popularment 
com “Teresina”, distingida amb el Premi 
Ciutat del Prat l’any 2011 per la seva labor 
com a practicant sanitària a domicili durant 
molts anys. Nascuda al Prat, tenia 95 anys i 
residia a la llar d’avis municipal Penedès.



ENTITATS SOCIALS DELS PAÏSOS BAIXOS 
VISITEN ALGUNS SERVEIS DEL PRAT
Membres d’entitats vinculades al treball social dels Països 
Baixos han visitat el Prat per conèixer els programes i serveis 
d’Acció Social que desenvolupa l’Ajuntament. La visita va 
començar al saló de plens per donar-los la benvinguda (foto) 
i va continuar pels espais que acullen diferents projectes 
municipals relacionats amb aquest àmbit, com La Botiga, la 
Fundació Rubricatus o la Cooperativa Obrera de Viviendas.

JORNADA PER REACTIVAR EL 
TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT
El 6 de novembre va tenir lloc al Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa, la presentació dels resultats de la diagnosi realitzada a 
principis d’any per detectar les necessitats de les entitats del 
municipi després d’un any de pandèmia. La jornada també 
va servir per començar a treballar conjuntament en un pla 
d’acció per pal•liar la situació provocada per la covid-19. 
Aquestes activitats formen part del Pla de Reactivació del 
Teixit Associatiu del Prat, en el marc de l’estratègia de ciutat 
#AraMésQueMaiElPrat, per a la reconstrucció social i econòmica 
de la ciutat arran de la covid-19.

PLA LOCAL I TAULA D’INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA
El passat 18 de novembre, amb motiu de la celebració del Dia 
Mundial dels Drets dels Infants, es va presentar la el Pla Local i 
la Taula d’Infància i Adolescència del Prat. La trobada va servir 
per mostrar quines són les accions a desenvolupar en el període 
2022-2024 per poder millorar la vida dels infants i adolescents 
de la ciutat mitjançant polítiques municipals que garanteixin els 
seus drets a la salut, l’educació, la protecció i la participació. 

ACTE CENTRAL DEL 25N A LA PL. CATALUNYA
El 25 de novembre, la ciutadania pratenca es va aplegar a la 
plaça de Catalunya per dir #ProuViolènciesMasclistes. En l’acte 
central es va dur a terme la lectura del tradicional manifest; una 
actuació de l’Escola d’Arts en Viu; la lectura dramatitzada del 
col·lectiu En Femení en record de les víctimes del 2021, i un pilar 
de la Colla Castellera del Prat. També hi va participar el co·lectiu 
Terra de Canvi amb una performance amb els noms de les dones 
assassinades aquest any a l’Estat. A més, durant tot el dia va estar 
instal•lada una representació artística del col·lectiu feminista 
@vidues08820 (foto) en rebuig de les violències masclistes i en 
record dels feminicidis.
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Ahorros de 
hasta 300 €/año 

cambiando 
la potencia 

y los hábitos 
de consumo

Durante los últimos dos años, más de 700 
familias de El Prat han logrado reducir el 
coste de la factura eléctrica en su hogar. 
Y lo han conseguido siguiendo el aseso-
ramiento gratuito que ofrece la Casa de 
l’Energia. Como ya se ha explicado en an-
teriores revistas, este servicio municipal 
permite conocer la potencia y el consumo 
de energía que necesita cada hogar y ana-
liza cuál es la mejor opción a la hora de 

¿Cómo se solicita 
el servicio?
Para recibir este servicio de la Casa 
de l’Energia hay que entrar en la 
web elprat.cat/estalvielectric y 
rellenar el formulario (hace falta 
el número de DNI de la persona 
titular del contrato y una factura). 
Otra opción es enviar un correo 
a casaenergia@elprat.cat 
o llamar al 933 790 050 y preguntar 
por la Casa de l’Energia.

facebook.com/La-Casa-de-lEnergia
twitter.com/CasaEnergiaPrat
@casaenergiaelprat

Más de 700 familias de 
El Prat reducen el coste 

de la factura eléctrica 
con la Casa de l’Energia

contratarla. La media de ahorro consegui-
da se sitúa entre 250 y 300 € al año.

Cambios desde el 
verano pasado
Cabe recordar que en verano se produjo 
un cambio en la factura eléctrica: pasó de 
tener una potencia general contratada a 
tener dos, y se establecieron tres franjas 
horarias con precios diferentes. Además, 
el precio del kilowatio aumentó consi-
derablemente. Precisamente para enten-
der cómo funciona la factura, la Casa de 
l’Energia ofrece charlas que se pueden 
encontrar de forma permanente a través 
del QR situado más arriba.

Charlas de 
la Casa de 
l’Energia 

El professorat es 
forma en alimentació 

i sostenibilitat

L’Ajuntament del Prat ha organitzat per a 
aquest curs 2021-22 diverses formacions, 
en el marc de la Xarxa “Al Prat, escoles més 
sostenibles”, dirigida al professorat de la 
ciutat, seguint la metodologia d’indaga-
ció científica amb continguts ambientals. 
A fi de donar suport als i les docents, en 
consonància amb les temàtiques ambien-
tals que es tracten als centres educatius, 
l’Ajuntament ha posat en marxa unes for-
macions sobre alimentació sostenible —al 
primer trimestre—, energia —al segon— i 
aigua —al tercer—. 

Les formacions, dutes a terme per l’enti-
tat Espigoladors i el CRAM, estan adreçades 
a l’equip docent dels centres de primària i 
secundària de la ciutat. A través d’aquestes 
jornades d’aprenentatge, els i les profes-
sores obtindran les bases conceptuals de 
cada àmbit i una sèrie de propostes per 
treballar directament amb l’alumnat, am-
pliant els recursos per incorporar als pro-
jectes de sostenibilitat del centre.
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Plan para mejorar los servicios y 
recursos de las personas con diversidad 
funcional de El Prat
El Ayuntamiento de El Prat ha comenzado 
la elaboración del nuevo Plan integral de 
las personas con diversidad funcional de 
la ciudad, un documento estratégico que 
será la guía de la implementación de futu-
ras políticas municipales en términos de 
inclusión y accesibilidad.

El objetivo del plan, liderado por el Pro-
grama Municipal de las Personas con Di-
versidad Funcional, es mejorar aún más 
todos los servicios y recursos públicos que 
están a disposición de la ciudadanía pra-
tense, a fin de promover su participación 
activa y autónoma en la ciudad.

La elaboración del plan se está llevando 
a cabo con el apoyo del Consejo Munici-
pal de las Personas con Diversidad Funcio-
nal y cuenta con dos fases: la primera es 
la de diagnóstico, que ya está en marcha 
y está orientada a conocer los ámbitos de 
acción en los que hace falta hacer hinca-
pié. La segunda es la redacción del propio 

plan, una vez extraídos y analizados los 
datos de la diagnosis.

Para más información os podéis poner 
en contacto con el Programa Municipal de 

las Personas con Diversidad Funcional a 
través del correo diversitatfuncional@
elprat.cat o del teléfono 933 790 050, 
extensión 5600.

Agua regenerada para mejorar el estado 
ecológico del canal de la Bunyola

La empresa municipal Aigües del Prat ha 
habilitado un sistema de canalización que 
permite aportar 800 m3 diarios de agua 
regenerada al canal de la Bunyola, que así 
mantendrá un flujo continuo y mejorará 
sus condiciones ambientales y del ecosis-
tema del entorno. Este canal sirve para el 
drenaje agrícola de gran parte del munici-
pio y acaba desembocando en el mar.

Esta actuación ha sido posible gracias 
a un acuerdo entre el Ayuntamiento de 
El Prat y el Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB). El agua regenerada se pro-
duce en la ERA (Estación Regeneradora 
de Agua) de El Prat, que recibe las aguas 
tratadas en la EDAR (Estación Depuradora 

de Aguas Residuales) del Baix Llobregat. 
Ambas instalaciones son gestionadas por 
el AMB.

Mijoler reclama más agua 
para La Ricarda y Cal Tet
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, ha cele-
brado el acuerdo y ha recordado que es 
necesario aportar también agua a los es-
tanques de La Ricarda y de Cal Tet para ga-
rantizar la calidad de su estado ecológico y 
el mantenimiento de su biodiversidad. 

El alcalde ha explicado que la aporta-
ción de recursos hídricos al estanque de La 
Ricarda por parte de Aena “está muy por 
debajo de los compromisos establecidos”.

Canal de la Bunyola y, 
abajo a la derecha, caudal 
de agua regenerada 
que lo alimenta.

Un hombre carga 
su silla de ruedas 

eléctrica en el 
camino de la playa. 
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“Participar en el pesebre es una 
satisfacción muy grande; ya llevo ocho 
años. Nos hace mucha ilusión ver el 
proyecto acabado y que guste a la gente”.

Humildad 
Rodríguez 
García

“Una de las cosas más bonitas de 
este proyecto es la relación con las 
otras personas voluntarias; hay muy 
buen ambiente. El tiempo que pasas 
aquí sirve para salir de tu mundo”.

María Jesús 
Martínez 
Llarena

“Soy voluntario desde el primer día, hace 
más de 20 años. Trabajo para hacer 
cosas para el pueblo, los niños y la gente 
mayor. Somos como una família”.

Félix 
Pérez 
Núñez

“Me pidieron colaborar hace tres 
años y no me arrepiento, al contrario. 
Me aporta una satisfacción enorme. 
Voy todos los días y a todas horas. 
El ambiente es inmejorable”.

Jordi 
Herrero
Quílez

inici de les celebra-
cions de les festes na-
dalenques a la nostra 

ciutat coincideix amb la inauguració del 
pessebre de la plaça de la Vila, moment 
màgic en què canalla, jovent i persones 
adultes gaudeixen plegades de les sorpre-
ses que la gent gran ha preparat amb tant 
d’esforç i dedicació. Ja són vint-i-una les 
edicions en què gent gran del Prat ofereix 
els seus coneixements, habilitats i temps 
per dur a terme la construcció d’un dels 
elements més importants del Nadal al Prat.

Planificació
La construcció del pessebre es comença a 
treballar a l’estiu. Una reunió prèvia de to-
tes les persones que en participaran en la 
construcció serveix per decidir quina serà 
la temàtica escollida per a aquella edició.

També es fa una planificació dels tem-
pos de treball per tal que el pessebre esti-
gui a temps per a la inauguració.

Fil a l’agulla
Tot seguit se n’elabora un disseny prelimi-
nar que es treballa amb la gent gran amb 

l’objectiu d’incorporar-hi tot allò que es 
creu necessari per situar temàticament 
cada edició del pessebre.

El següent pas és començar a donar for-
ma a cada element al taller. La construcció 
es duu a terme a les instal·lacions que la 
Cooperativa Obrera de Viviendas té al pas-
satge de l’Arús i que cedeix al programa de 
Lleure de la Gent Gran.

Benvingut, Nadal
Després de gairebé sis intensos mesos de 
treball, el pessebre de la gent gran sempre 
està llest al mes de desembre per donar la 
benvinguda al Nadal a la nostra ciutat.

Enguany, la inauguració serà el dijous 16 
de desembre a les 18 hores i estarà acom-
panyada d’un mercadet de productes arte-
sans i una actuació de l’Escola d’Arts en Viu.

L’

La màgia del pessebre 
del Prat: esforç i tradició

L’opinió de quatre participants

Inauguració el 16 
de desembre a les 
18 h, a la pl. de la 
Vila

L’alcalde del Prat, Lluís 
Mijoler, va visitar les 

persones voluntàries que 
elaboren el pessebre.
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“Soy socio de la Casa de Andalucía 
desde hace 35 años, donde participo 
en el Coro Rociero. Participo 
amenizando el Pesebre desde 
sus inicios, creando un ambiente 
acogedor, para que las familias que 
vienen se sientan acompañadas 
en estas fechas tan entrañables”.

Miguel 
Paz 
Golderos

“Formar parte de la organización 
del Pessebre Vivent es formar parte 
de una gran familia, a la que volver 
cada año e iniciar juntos un proyecto 
lleno de ilusiones para compartir con 
los vecinos de nuestra ciudad”.

Juanín 
Sevillano 
López

“El Pessebre Vivent s’ha convertit 
en un acte tradicional al Nadal del 
Prat, on venen i participen moltes 
famílies d’altres ciutats del voltant. 
Estem molt contentes del suport que 
rebem per part de moltes entitats, 
voluntariat, visitants..., que fa que 
ens reconforti el treball realitzat”. 

Carmen 
Mataró 
Manich

l Pessebre Vivent del 
Prat serà de nou una 
realitat, després que 

la pandèmia n’impedís la celebració l’any 
passat. Es farà el dissabte 11 i el diumenge 
12 de desembre al Centre Esportiu Munici-
pal Julio Méndez. Aquesta serà la gran no-
vetat d’enguany, ja que tradicionalment el 
Pessebre Vivent tenia lloc al parc Nou.

L’esdeveniment, però, no surt del barri 
que el va veure néixer l’any 2000: l’organit-
za l’associació Amics de Sant Cosme amb 
la col·laboració de moltes altres entitats i el 
suport de l’Ajuntament del Prat. El pesse-
bre recrea escenes quotidianes i bíbliques i 
ofereix als espectadors representacions en 
directe de la vida i dels oficis típics d’aque-
lla època. La 20a edició del Pessebre Vivent 
permetrà fer-ne una mirada als inicis, al re-
corregut i a l’evolució a través d’imatges, 
audovisuals i reproduccions digitals que 
acompanyaran diferents escenes.

Enguany, per motius de seguretat sani-
tària, no es farà l’itinerari degustatiu ni hi 
haurà animals de granja.

E

El testimoni de tres 
persones voluntàries del 
Pessebre Vivent

Pessebre Vivent: un 
acte col·laboratiu, 
familiar i comunitari

L’opinió de quatre participants

Se celebrarà els 
dies 11 i 12 de 
desembre al CEM 
Julio Méndez (no al 
Parc Nou) 

Les fotos que 
apareixen 

en aquesta 
pàgina van ser 

premiades en el 
darrer concurs 

d’Instagram del 
Pessebre Vivent. 
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Sorteig dels  Sorteig dels  
Patges Reials Patges Reials 
Dijous 9 de desembre a les 19 h  
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Descobrirem qui seran els infants 
del Prat que ajudaran Melcior, Gaspar 
i Baltasar durant la cavalcada de 
la nit del 5 de gener. Els ajudants 
de l’Harshafa assistiran a l’acte i 
aconsellaran els afortunats en la seva 
tasca. A partir del 9 de desembre 
para atenció al @canalharshafa, que 
tornarà amb noves propostes per 
ajudar els Mags d’Orient. 

Les Fàbriques de RegalsLes Fàbriques de Regals
A partir del 22 de desembre
Ves a les Fàbriques de Regals que 
durant tot el Nadal hi haurà als centres 
cívics Sant Jordi - Ribera Baixa, 
Jardins de la Pau i Palmira Domènech, 
i a la Biblioteca Antonio Martín. 
 Hi trobaràs jocs, activitats i moltes 
sorpreses per ajudar els Mags d’Orient! 

Recollida de joguines  Recollida de joguines  
a El Prat Ràdioa El Prat Ràdio
Del dijous 9 de desembre fins  
al dimecres 5 de gener 
>  EL PRAT RÀDIO, CARRER DEL DOCTOR  

SOLER I TORRENS, 3
> CREU ROJA, CARRER D’EUSEBI SOLER, 12
El Prat Ràdio i la Creu Roja organitzen 
aquesta recollida de joguines, no 
bèl·liques i noves, material escolar i 
llibres, que s’entregaran a famílies en 
risc d’exclusió social o en situació de 
vulnerabilitat.

DIVERTEIX-TE AMB ELS TALLERS I ESPECTACLES

KIT: Nadal Tecnològic!KIT: Nadal Tecnològic!
Dissabte 11 de desembre a les 10.30 h 
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA 
Cal inscripció prèvia.
Crea en família la teva pròpia postal 
nadalenca amb materials reciclats i 
conductors. 
Edat recomanada: infants de 8 a 12 anys 

Cuina d’aprofitament  Cuina d’aprofitament  
per Nadalper Nadal
Dijous 9 i 16 de desembre, de 18.30 a 21 h 
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA 
Inscripció: 20 €
Dimecres 15 i  22 de desembre, de 18 a 20 h  
 > CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH  
Inscripció: 16 €  
Per aprendre a aprofitar el menjar que ha 
sobrat dels àpats de Nadal i transformar-
lo en deliciosos i originals plats.  

Advent fotogAdvent fotogràfic expràfic exprésrés
Des del dimecres 15 de desembre  
> ACTIVITAT A TRAVÉS D’INSTAGRAM
Vols participar en un repte fotogràfic 
nadalenc? 10 dies, 10 imatges que pots 
seguir a les xarxes socials del Centre 
Cívic Jardins de la Pau.

Regals sostenibles  Regals sostenibles  
per Nadalper Nadal
Dijous 16 de desembre a les 18 h 
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Cal inscripció prèvia. 
Et donarem idees de regals sostenibles, 
per generar menys residus i menys 
impacte ambiental. 

Postals de Nadal Postals de Nadal 
interactives amb Scratchinteractives amb Scratch
Dissabte 18 de desembre a les 17 h 
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU 
Cal inscripció prèvia.
Les postals de Nadal amb Scratch 
permeten fer un petit joc interactiu per 
felicitar les persones que estimes.  
En vols fer una?
Edat recomanada: infants a partir de 8 anys 

Fem cagar el tió!Fem cagar el tió!
Dissabte 18 de desembre a les 17 h 
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Un any més, l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Jardins de la Pau celebra el 
Nadal fent cagar el tió!
Edat recomanada: infants de fins a 9 anys 

Concert de Nadal de  Concert de Nadal de  
la Coral Lo Llobregat  la Coral Lo Llobregat  
de les Flors de les Flors 
Dissabte 18 de desembre a les 18 h 
> CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
La Coral torna a oferir el seu tradicional 
concert de Nadal. Amb la participació d’un 
Combo d’Adults de L’Escola d’Arts en Viu. 

Embolcalls nadalencs Embolcalls nadalencs 
Dimarts 21 de desembre a les 18 h 
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Cal inscripció prèvia.
Taller per aprendre a estampar teles amb 
la tècnica d’estampació japonesa Gyotaku, 
per fer embolcalls per als teus regals.

Més propostes de Nadal 
a elprat.cat/nadal
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ZONA JOVE D’HIVERN

EscaladaEscalada
Dilluns 13 de desembre a les 16.30 h
> CEM ESTRUCH
Cal inscripció prèvia presencial a  
El Lloro.
Gaudeix d’aquesta pràctica esportiva 
aprenent maniobres i recursos bàsics.

Ping-pong i dianaPing-pong i diana
Divendres 17 de desembre a les 17 h
> EL LLORO
Vine al pati d’El Lloro per gaudir d’una 
tarda de jocs.

Tardes JovesTardes Joves
Durant el mes de desembre,  
a partir de les 17 h 
> Dimarts al CC JARDINS DE LA PAU
> Dimecres al CC PALMIRA DOMÈNECH
> Dijous al CC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Activitats obertes amb aforament limitat
Durant el mes de desembre les 
Tardes Joves dels centres cívics de 
la ciutat tindran una programació 
especial d’hivern: cuina, realitat 
virtual, manualitats nadalenques, 
jocs de taula…  
Consulta la programació completa a 
elprat.cat/nadal.

Gestió emocional  Gestió emocional  
del Nadaldel Nadal
Dijous 16 de desembre a les 18.00 h
En aquesta sessió telemàtica de l’Aula 
de Salut s’ofereixen eines i recursos 
per afrontar la gestió emocional de les 
festes nadalenques.

Fem Nadal a Sant CosmeFem Nadal a Sant Cosme
Dimecres 15 de desembre,  
de 9.30 a 14 h i de 17 a 18.30 h
> PLAÇA DE L’AMISTAT I CARRERS DEL BARRI
Entitats, comerciants, veïnat i 
comunitat educativa del barri de Sant 
Cosme col·laboraran plegats en una 
acció per crear la decoració nadalenca 
del barri. No et perdis la xocolatada 
i els pastissos fets per la comunitat, 
que trobaràs a la plaça de l’Amistat.

DESCOBREIX  
ELS PESSEBRES  
DE LA CIUTAT
Aquest any tornen els pessebres al 
Prat! Busca el caganer, el bou i la mula, 
i sorprèn-te amb les propostes que les 
persones voluntàries han preparat!

Pessebre Vivent del PratPessebre Vivent del Prat
Dissabte 11 de desembre, d’11 a 14 h  
i de 16 a 19 h 
Diumenge 12 de desembre d’11 a 14 h 
>  NOVA UBICACIÓ! AL COSTAT DEL CEM JULIO 

MÉNDEZ (ENTRADA PER C/ RIU LLOBREGAT)
Associacions, entitats i un gran grup 
de voluntaris preparen, amb molta 
dedicació, aquest pessebre vivent que 
aquest Nadal torna al Prat amb una 
nova ubicació. Hi trobaràs escenes 
teatralitzades i artesania. 
No t’oblidis de participar al concurs 
fotogràfic!
Aforament limitat amb control d’accés

Pessebre de la plaça  Pessebre de la plaça  
de la Vilade la Vila
Inauguració: dijous 16 de desembre  
a les 18 h
> PLAÇA DE LA VILA
Les persones voluntàries del 
Programa de Lleure de la Gent Gran 
han treballat amb molta il·lusió per 
sorprendre un any més la ciutadania 
pratenca. A l’acte d’inauguració es 
descobrirà la temàtica del pessebre 
d’enguany i podràs gaudir d’una 
actuació de L’Escola d’Arts en Viu amb 
percussió inclusiva i del tradicional 
mercadet de productes artesans.

Al web elprat.cat/nadal hi trobaràs 
consells i trucs per viure un Nadal 
més sostenible!

REGALA COMERÇ 
LOCAL
Per Nadal, les botigues de la ciutat 
t’esperen amb els carrers il·luminats, 
els aparadors decorats i amb moltes 
activitats per a petits i grans! 
Consulta-les a elprat.cat/nadal

dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 de 
desembre, de 17 a 20 h
divendres 24 de desembre, de 10 a 14 h
dimarts 4 de gener, de 17 a 20 h
dimecres 5 de gener, de 10 a 14 h

Punt d’embolcalls Punt d’embolcalls 
sostenibles per als  sostenibles per als  
regals locals!regals locals!
> PLAÇA DE PAU CASALS 
A les botigues del Prat hi ha mil 
opcions per complir els desitjos 
nadalencs. Per un Nadal responsable 
i de proximitat, regala comerç local i 
embolicarem les teves compres amb 
materials sostenibles.
*  Cal presentar el tiquet de compra  

d’un establiment de la ciutat.

Photocall nadalenc i Photocall nadalenc i 
sorteig a les xarxes socialssorteig a les xarxes socials
> PLAÇA DE PAU CASALS 
Al costat del punt d’embolcalls 
sostenibles, hi trobaràs un photocall 
on et faran fotografies molt divertides 
amb els teus paquets embolicats. 
Descarrega-les a elprat.cat/nadal 
i comparteix-les a Instagram amb 
l’etiqueta @elpratcomerc. Entraràs  
en un sorteig molt especial!
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Torna el 
concurs 

d’aparadors. 
Voteu el vostre 

preferit!
Aquest any se celebra la 15a edició del 
Concurs d’Aparadorisme del Prat, que per 
primera vegada repartirà 2.000 euros en 
premis.

Tots els negocis amb domicili social al 
Prat i que desenvolupin la seva activitat a 
la ciutat poden participar al concurs, que 
estarà actiu fins al 15 de desembre. Els 
premis es lliuraran el 18 de desembre, en 
el marc de la Fira Avícola.

Hi ha previstos quatre guardons:

• Aparador més original i amb més 
qualitat artística: 1.000 euros i xec de 
regal per valor de 400 euros en material 
publicitari.

• Segon aparador més original i amb 
més qualitat artística: 500 euros i xec 
per valor de 400 euros en material gràfic.

• Aparador amb millor composició 
amb criteris de sostenibilitat: 250 eu-
ros i una inscripció gratuïta, valorada en 

El 26 de novembre es va encendre l’en-
llumenat nadalenc als principals carrers 
comercials de la ciutat. Per segon any con-
secutiu, el cost d’aquesta il·luminació va 
íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. 

Són un total de 307.258 bombetes que 
consumeixen 21.288 W. Són lluminàries 
eficients amb tecnologia LED i estaran en-
ceses només 7 hores al dia. El seu consum 
és entre 5 i 6 vegades menor que el de les 
antigues i representa un estalvi del 83,3% 
respecte la il·luminació d’anys anteriors 
(un estalvi equivalent al consum d’un mes 
d’una escola del Prat).

Altres novetats són els nous dissenys 
d’alguns llums i un segon arbre de Na-
dal, de 10 metres d’alçària (foto), ubicat a 
pl. Catalunya, que se suma al de Verge de 
Montserrat amb Carretera de la Marina.

Enllumenat 
nadalenc: 

nous 
dissenys i 
nou arbre

300 euros, a l’Associació Prat Gran Comerç 
per un any.

• Aparador més votat al compte d’Ins-
tagram @elpratcomerç, dotat amb 250 
euros. Tothom pot votar!



l 21 de novembre pas-
sat, el Mercat Municipal 
del Prat va complir 100 

anys. Per celebrar-ho, aquest equipament 
de la plaça de la Vila ha organitzat diver-
ses accions per posar de manifest que, tot 
i ser centenari, està ben viu, amb famílies 
paradistes que hi són des del primer dia.

Quan va néixer,  l’any 1921, la principal 
funció del mercat era abastir d’aliments la 
població, que fins aleshores els comprava 
en parades ambulants a la plaça de la Vila 
o al mercat setmanal, que actualment se 
celebra a la ronda del Sud.

Exposició fins al 28 de febrer
El mercat també va esdevenir en un espai 
de cohesió comunitària i de socialització, 
especialment per a les dones —tant com-
pradores com venedores—, que tenien 
pocs espais on trobar-se sense l’acompan-
yament dels homes. Aspectes com aquest 
els trobarem a l’exposició que s’ha instal·lat 
a l’interior del mercat i que podrem veure 
fins al 28 de febrer. La mostra ens fa un viat-
ge en el temps, tant pel que fa a les perso-
nes com a l’edifici i les seves remodelacions.

Vídeo a elprat.tv

E
Cent anys de mercat 
municipal

“Hem de trobar 
la manera 
d’enganxar 
el jovent”
“Fa 55 anys que la meva família 
té una parada al mercat i jo vaig 
aprendre l’ofici de carnisser del 
meu pare. Que el mercat faci 100 
anys significa que la cosa funciona, 
tot i que em preocupa que el 
jovent compri poc aquí. Hem de 
trobar la manera d’enganxar-los, 
perquè el futur del mercat depèn 
que les noves generacions vegin 
els avantatges de comprar-hi”.

Josep Maria Canyís 
President de l’Associació de 
Paradistes del Mercat Municipal

Paradistes del Mercat 
Municipal, davant 

de la façana de 
l’històric edifici.

A l’esquerra, imatge del dia de 
la inauguració de l’exposició. 
A la dreta, el mercat en una 
foto de principis del segle XX.
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n respuesta a una peti-
ción del Ayuntamiento, 
la Generalitat ha decla-

rado El Prat como Área de Mercado de Vi-
vienda Tenso durante los próximos cinco 
años, debido a la gran dificultad para acce-
der al mercado de alquiler en el municipio.

Esta declaración permite que en nues-
tra ciudad se pueda seguir aplicando la 
Ley 11/2020, que limita el precio de los 
contratos de alquiler de vivienda habi-
tual o las renovaciones de los contratos 
existentes.

En los nuevos contratos que se firmen, 
la renta máxima será equivalente al pre-
cio más bajo entre la última renta pagada 
más el IPC, si la vivienda ha sido alquilada 

E

El Prat, 
una de las 

ciudades 
con el precio 

del alquiler 
regulado

en los últimos cinco años, o el precio del 
índice de referencia minorado en un 5 % 
(se puede consultar en agenciahabitat-
ge.gencat.cat/indexdelloguer).

Estas limitaciones no se aplicarán en vi-
viendas con más de 150 m² ni en otras si-
tuaciones como las de obra nueva, las que 
tienen una renta fijada por otras normas o 
los arrendamientos distintos a residencia 
habitual.

En Cataluña, 60 municipios están con-
siderados Área de Mercado de Vivienda 
Tenso, y en ellos se ha registrado un des-
censo de los precios del alquiler por enci-
ma del 4 % de media, mientras que en los 
municipios no regulados los precios han 
seguido aumentando. 

“Me han dado 
mucha tranquilidad”
“Decidí poner mi piso en alquiler a través 
de Prat Espais hace siete años, a raíz de 
una mala experiencia en el mercado 
libre. Y no me equivoqué, ya que me han 
dado mucha tranquilidad y seguridad. 
Su servicio es gratuito y ejercen como 
mediadores entre el propietario y el 
inquilino. Tanto el seguro del piso como 
el de impago son gratuitos, y además 
el año pasado me concedieron una 
ayuda para reformas. Querría destacar 
el excelente servicio de su personal”.

Mercedes 
Mares Navarro  
Propietaria

“Prat Espais fue 
mi salvación”
“Por una situación derivada de mi 
separación, me encontré amenazada 
de desahucio. Estaba ya casi en la calle 
cuando recurrí a Prat Espais, donde 
me ayudaron con mucho cariño y 
apoyo. Me encontraron una abogada 
que consiguió frenar el desahucio 
para tener más tiempo para buscar 
una vivienda, que es donde estoy 
ahora viviendo con mis dos hijos. 
Prat Espais fue mi salvación y estoy 
muy agradecida a todo el equipo”.

Mar Rodríguez 
Sánchez 
Inquilina 

Ventajas para los propietarios 
que alquilen su piso en El Prat
Quien tenga una vivienda en El Prat y la ponga a disposición dela Bolsa de 
Alquiler o en el programa de cesión social, puede acceder a una serie de 
ventajas, como ayudas a la rehabilitación y al mantenimiento, bonificaciones 
de tributos municipales y garantía de cobro y de retorno de la vivienda en 
buenas condiciones, entre otras.

Actualmente, cerca de 300 propietarios se han acogido. Si desea poner su 
piso en la Bolsa o pedir más información sobre el programa de cesión social 
puede dirigirse a las oficinas de la empresa municipal de vivienda, Prat Espais 
(pratespais.com), av. Onze de Setembre, 82-84; habitatge@pratespais.com.

La experiencia de dos 
usuarias de la Borsa de 
Lloguer
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a Capsa, Unzip i L’Artesà 
uneixen les seves forces 
per presentar Indiscipli-

nats, un cicle de propostes que estableix 
un diàleg entre disciplines artístiques i ofe-
reix un programa conjunt i divers de pro-
postes escèniques, musicals i d’arts visuals.

Aquest nou Indisciplinats ens farà revisar 
la nostra mirada sobre les arts i ens situarà 
en nous terrenys, lluny de les formes prees-
tablertes. La programació vol contribuir a 
expandir l’expressió artística i ens presenta 
allò indisciplinat com a via per escapar dels 
espais prefixats. No es tracta d’anar més 
enllà de les disciplines, sinó de trencar-les.

Propostes artístiques 
i comunitàries 
Del 16 al 18 de desembre veurem propos-
tes artístiques i comunitàries que ocuparan 
els diferents centres culturals de la ciutat 
per gaudir de la creació contemporània. 
Així, instal·lacions, exposicions, performan-
ces i trobades, universos sonors i dansa, 
entraran en diàleg. 

Itineraris d’un dia
Indisciplinats ens proposa itineraris d’un 

L

dia que connectaran els centres cívics de 
la ciutat, l’Escola d’Arts Visuals del Prat, el 
Centre d’Art Torre Muntadas, L’Artesà i La 
Capsa, però també és possible escollir allò 
que ens interessi dins del programa que es 
desenvoluparà. Planifiqueu la vostra ruta!

Indisciplinat: 
impossible 

d’encaixar, de 
disciplinar...

Venda d’entrades i tota la 
informació de les propostes 
a elprat.cat/indisciplinats i 
a l’Agenda Cultural d’aquesta 
revista (vegeu les pàgines 
següents)

Crisálida, d’Antes 
Collado, és la 
proposta del 

Teatre L’Artesà 
per al dissabte 18 

de desembre.

Viver de plantes 
i cures construït 

comunitàriament 
dins el marc del 

projecte “Terra 
de canvi”.
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

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

Accions gratuïtes i de pagament. Consulta el programa per dies a elprat.cat/indisciplinats 
on trobaràs tota la informació relacionada amb cada proposta.
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UNA NOCHE SIN LUNA
Juan Diego 
Botto sobre 
textos de 
Federico 
García Lorca 
Una peça 
commove-

dora i sorprenent que ens parla de Lorca 
des d’una sensibilitat del segle XXI, com 
si el mateix Federico estigués avui aquí 
entre nosaltres.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 11, a les 20 h 
Entrada: 15 €   Anticipada: 10 €

SOROLL 
Obra de creació pròpia, basada en fets 
reals, que posa sobre la taula el tema de 
la contaminació acústica i quines són les 
repercussions del soroll que envaeix les 
nostres vides.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 11, a les 20 h 
i diumenge 12, a les 18 h
Entrada: 8 €

NO EM VA FER JOAN 
BROSSA
Cabosanroque   

Instal·lació 
sonora i 
plàstica, 

entorn l’obra del poeta Joan Brossa 
que ocupa l’escenari de la Sala Gran de 
L’Artesà. 
Teatre L’Artesà. Dijous 16, a les 19 h, 
divendres 17 i dissabte 18, a les 18.30 
i 19.30 h. Passis per a 30 persones

*HIT ME IF I’M PRETTY*     
o Vladimir o Vladimir 
Maiakovski Maiakovski 
es va suïcidar es va suïcidar 
per amor –per amor –
DEIXALLES– DEIXALLES– 

L’artista pratenca Juana Dolores 
mostra el procés de creació de la seva 
segona peça teatral. 
Teatre L’Artesà. Sala Petita. A les 20 h  
Preu: 6 €   Abonament cicle: 24 €
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EL PRAT, UNA MIRADA 
ARQUEOLÒGICA

Recorregut pels orígens i l’evolució 
de la ciutat a través de les diferents 
intervencions arqueològiques que 
s’hi han realitzat en els darrers anys. 
A partir de les troballes que s’han 
fet, s’explica la formació del delta, el 
primer poblament, la creació del nucli 
urbà i el conjunt parroquial.
Cèntric Espai Cultural 
Del 21 de desembre al 30 d’abril 
Inauguració: Inauguració: dilluns 20, a les 18 h

TERRA DE 
CANVI
Margherita Isola 

Creació que 
barreja l’art tèxtil, les plantes 
medicinals i les pràctiques de cura. 
Projecte guanyador de la modalitat Art 
al barri de la Beca Unzip Arts Visuals. 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dijous 16, a les 17 h

CAPIL·LARITATS
Ramon Guimaraes  
Investigació col·lectiva sobre la 
vinculació de la pràctica performativa i 
la natura per tal de sensibilitzar sobre 
la fragilitat de l’ecosistema. Projecte 
guanyador de la modalitat Art i 
educació de la Beca Unzip Arts Visuals.
Escola d’Arts Visuals del Prat  
Dijous 16, a les 18 h

OTRA PUTA MIERDA DE 
EXPOSICIÓN 
@otraputacuentadedibujos 

Un còmic  que literalment 
salta del paper a ocupar 

l’espai. Projecte guanyador de la modalitat 
Exposició de la Beca Unzip Arts Visuals.
Centre d’Art Torre Muntadas
Dijous 16, a les 19 h

IN-SANCTUS?
Vanesa Alami i 
Susan Vílchez

 
Una visió en clau de 

gènere i crítica davant la imatge de la dona a 
la moda i als mitjans. Projecte guanyador de 
la modalitat Fotografia i Societat de la Beca 
Unzip Arts Visuals. 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 17 de desembre al 23 de gener
Inauguració:Inauguració: divendres 17, a les 19 h

VÁRVARA
Bárbara Sánchez    

Un acostament 
lliure a l’arquetip 
cristià de María 

Magdalena, des de punts de partida dispars i 
insospitats. 
Teatre L’Artesà. Sala Petita
Divendres 17, a les 20 h
Preu: 6 €  Abonament cicle: 24 €

CRISÁLIDA
de Antes Collado    

Un cos 
empresonat en 
un terrari, en un 
espectacle que es 

proposa desdibuixar els contorns de l’ésser 
humà. 
Teatre L’Artesà. Sala Petita 
Dissabte 18, a les 20 h 
Preu: 6 €  Abonament cicle: 24 €
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CONCERT UNIÓ 
FILHARMÒNICA DEL PRAT
La Unió Filharmònica celebra el seu 
XXè aniversari amb aquest concert 
que també serà homenatge Xavier 
Pere Juncar. Amb la participació de la 
Banda simfònica i la Coral de la Unió 
Filharmònica.
Teatre L’Artesà
Diumenge 12, a les 19 h

ELENA 
SETIEN   

Una artista multi-
instrumentalista que 
es defineix per les 

seves composicions plenes de matisos. 
Presenta el seu nou treball, Unifamiliar Unifamiliar 
minds. minds. 
La Capsa. Dijous 16, a les 21.30 h
Preu: 6 €     Abonament cicle: 24 €

ISABEL DO 
DIEGO 

L’artista presenta 
Depueblo, Depueblo, el seu 
debut on desplega 
els seus orígens amb 

un folklore auster i brutalista. 
La Capsa. Divendres 17, a les 21.30 h 
Preu: 6 €     Abonament cicle: 24 €

RESCATEM EL 
PATRIMONI ACÚSTIC I 
SONOR DEL PRAT

Presentació 
del projecte 
guanyador de 
de la modalitat 
Música i 

Territori de la Beca Unzip Arts Visuals. 
La Capsa. Dissabte 18, a les 13 h

WEKAFORE
L’artista 
multidisciplinari 
i actor ens 
presentarà el món 
del seu pròxim 

projecte musical Emoción en Moción,  Emoción en Moción, 
al que descriu com a teatre pop 
postomodern.
La Capsa. Dissabte 18, a les 21.30 h
Preu: 6 €     Abonament cicle: 24 €

NIT SOLIDÀRIA PER CASA 
TERRA 
Casa Terra presenta el seu projecte de lluita 
pels drets de les dones i el dret a la salut 
amb l’entitat Etoile du Sud a la República 
Democràtica del Congo.  Es projectarà el 
documental Mama Congo, Mama Congo, presentat per les 
seves autores, i les actuacions Raquel Lúa, 
Guillem Roma, Natxo Tarrés, Alícia Rey, La 
Pau i Ana Moya.
Organització:  Fundació Esperanzah
El Modern. Divendres 10, a les 19.30 h
Entrada solidària: 6 €

TARTA RELENA
Tarta Relena presenta 
el seu últim disc Fiat Fiat 
Lux,Lux, una exploració del 
concepte de ciclicitat 
a partir del record, la 

nostàlgia i l’evocació de sentiments. 
La Capsa. Divendres 10, a les 21 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

GUIA SONORA 
DEL PRAT
Festa de presentació 
de la nova Guia Sonora 
del Prat, una eina 

de consulta i descoberta interactiva de les 
bandes de la ciutat. Una nit amb moltes 
sorpreses i els concerts dels mítics Extra, 
Almendras Blues Band i Zermeño. 
La Capsa. Dissabte 11, a les 21 h
Entrada gratuïta amb reserva prèvia

RESILENCIAS
Col·lectiu El 
Desván

Projecte 
documental 

col·laboratiu que recull la veu de Tania 
Navarro, i les seves vivències com a 
transsexual durant l’època franquista. 
Treball guanyador de la modalitat 
Projectes audiovisuals de la Beca 
Unzip Arts Visuals.
Divendres 17, a les 18 h
Centre Cívic Palmira Domènech

CINE CLUB
HORS NORMES (Especiales)(Especiales)

2019. França
Bruno i Malik 
treballen des 
de fa molts 
anys en una 

associació sense ànim de lucre que, 
amb mètodes poc ortodoxes però 
eficaços, integra joves amb risc 
d’exclusió social.
Cinema Capri
Dimecres 15, a les 19.30 h 

INAUGURACIÓ DE LA 
CAFETERIA DEL RIBERA 
La Fundació Rubricatus posa en 
marxa la cafeteria del Ribera, 
un espai comú amb el veïnat. 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dimarts 14, a les 18 h

PROJECTE SENSE 
NOM 
Enric Escofet

   
Treball intergeneracional realitzat amb les comunitats 
vinculades al centre cívic que han desenvolupat les 
diferents fases de creació d’un audiovisual. Projecte 
guanyador de la modalitat Audiovisual comunitari de 
la Beca Unzip Arts Visuals.
Centre Cívic Palmira Domènech 
Dissabte 18, a les 18 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA 
CAPRI
www.cinecaprielprat.com 
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L’HORA DELS NADONS

FredericFrederic el ratolí  el ratolí 
El ratolí Frederic recull el ritme de les 
gotes de la pluja i pesca paraules per 
poder passar un hivern sense gana, ni 
set, ni cap buit a dins del cor! 
Biblioteca Antonio Martín

Dissabte 11, a les 10.30 h i dimarts 21 a les 17.30 h

L’HORA DEL CONTE
El millor regal del mon El millor regal del mon 
Què li pot regalar la Bruna al pare 
pel seu aniversari? Ho descobrirà 
mentre escolta el conte que el seu avi 
interpreta amb un teatrí d’ombres. 
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 11, a les 12 h

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE DESEMBRE

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Participa a 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
Gaudeix del club de lectura, 
la Te-rtúlia i aquest desembre, 
una passejada fotogràfica 
nocturna de Nadal molt 
especial, així com un ball 
amb el Duo Mediterráneo per 
acomiadar l’any.
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.
Vine al Centre Cívic!
Més informació i reserves 
al 933741580 o al correu 
ccriberabaixa@elprat.cat

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Renovacions dels tallers 
trimestrals: Del 13 al 24 de 
desembre.
Noves inscripcions a partir del 
10 de gener.
Informació i inscripcions
al Punt de la Gent Gran
de Cases d’en Puig, 
trucant al 933790050 
(ext.5616) o al correu 
puntgentgran@elprat.cat

TEATRE I MÚSICA
EL SILENCI D’HAMELIN
Farrés Brothers
Què passaria si al conte del famós 
flautista hi hagués una nena sorda? 
Objectes, paraules, llengua de 
signes, un DJ particular, silenci... i els 

avantatges de tenir desavantatges.
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Organització: La Xarxa
El Modern. Diumenge 12, a les 12 h
Entrada: 6 €    Anticipada: 4,5 €

TALLERS 
TARDES EN FAMÍLIA A LA PALMIRA 
Passa una bona estona amb els petits de la casa. 
Centre Cívic Palmira Domènech. Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 9, Fem un test reciclatFem un test reciclat
Dijous 16, Dian Fossey i els ous irrompibles Dian Fossey i els ous irrompibles 
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JUGUEM A 
LLEGIR?
Explica’m un conte, Explica’m un conte, amb 
Paula Colobrans
Taller destinat a 

aprendre estratègies per estimular la creativitat a i 
desenvolupar històries i aprofitar la imaginació dels 
nostres infants.
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 16, a les 18 h

PÍNDOLES DIGITALS 
Crea i gestiona la teva identitat digital Crea i gestiona la teva identitat digital 
A càrrec de David Cucalón
Cèntric Espai Cultural. Dijous 9, a les 18.30 h

EL MOVIMENT LGTBI A CATALUNYA 
Xerrada a càrrec d’Armand de Fluvià
Organització: Assoc. Tintablava
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 14,  a les 19.15 h
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l 1 de noviembre se puso 
en marcha una nueva 
edición del proyecto 

Treball als Barris, subvencionado por el 
Serveid’Ocupació de Catalunya y el Minis-
terio de Trabajo y Economía Social, y cofi-
nanciado por el Ayuntamiento de El Prat. 
En nuestro municipio, este proyecto se lle-
va a cabo en el barrio de Sant Cosme y re-
cibe el nombre de “Sant Cosme Ocupa’t”.

Este año, la novedad son los cursos de 
capacitación profesional que se ofrecen a 
las personas residentes en Sant Cosme. Se 
trata de acciones formativas cortas que les 
permitirán acreditar carnés profesionales 
y competencias técnicas que facilitarán su 
incorporación al mercado laboral. Los cur-
sos del programa son los siguientes:

• Curso de Dinamización Comunita-
ria. Se adquirirán conocimientos básicos 
para trabajar en el ámbito de la atención 
a las personas en entornos escolares y 
sociales. Este curso otorga el diploma de 
velador/a escolar y tiene una duración de 
80 horas.

• Curso de Mantenimiento de la Cons-
trucción. Se alcanzarán conocimientos 
generales de albañilería y se concederán 
diplomas acreditativos para realizar traba-
jos en altura y con plataforma elevadora 
y el título oficial de prevención de riesgos 

E laborales de la construcción. Tiene una 
duración de 80 horas.

• Curso de Auxiliar de Tienda. Se 
aprenderán las tareas básicas de comercio 
y almacén. Incluye la obtención del carné 
de conducción de carretilla. Tiene una du-
ración de 100 horas.

Equipo de orientación 
En la oficina municipal OMISC, situada en 
la calle Riu Llobregat, 93, existe un equipo 
de personas que ofrecen asesoramiento y 
acompañamiento sobre el mercado labo-
ral y gestionan los cursos de capacitación. 
Asimismo, las actuaciones ocupacionales 
con contratos temporales para realizar 
trabajos y servicios comunitarios conti-
nuarán durante el 2022.

Apoyo al comercio del barrio 
El proyecto Sant Cosme Ocupa’t cuenta 
también con el servicio de atención téc-
nica de apoyo al comercio y la economía 
social del barrio, que se inició en la ante-
rior convocatoria. Este servicio apoya a las 
tiendas y los negocios de Sant Cosme y les 
ayuda con asesoramiento y herramientas 
para modernizarse y publicidad en redes. 
También impulsa iniciativas de economía 
social y ofrece la posibilidad a personas 
emprendedoras de formar parte del ba-
rrio y fortalecer la red de cooperación.

En marcha un proyecto 
para fomentar el empleo 
en Sant Cosme

“El programa Treball als Barris ha 
significado mucho para mí, porque 
llevaba mucho tiempo parada y estaba 
un poco frustrada, y me ha servido 
para coger iniciativa y motivación. Lo 
recomendaría muchísimo porque es 
una oportunidad muy grande que 
te enseña a valerte por ti misma”.

Azahara

“Me ayudaron a encontrar un trabajo 
que encajaba con mi perfil profesional. 
En menos de un mes ya estaba 
trabajando. Veo el programa Treball als 
Barris imprescindible por el tema de 
la celeridad: la búsqueda de trabajo es 
mucho más rápida y eficiente. Aparte, 
hay unos programas de formación 
que te reconvierten y cualifican”.

Daniel

El testimonio de dos 
participantes en el 
proyecto

En esta edición y en el marco de las ini-
ciativas de dinamización del comercio, el 
27 de noviembre se celebró una jornada 
de mercado en la calle en el barrio de 
Sant Cosme, en la que participaron tanto 
comercios del barrio como artesanas del 
resto de la ciudad. También se llevaron a 
cabo talleres y actividades centradas en 
fomentar la economía circular y el comer-
cio de proximidad e informar a la ciudada-
nía de los servicios de apoyo y acompaña-
miento de los que disponen en el barrio.

Uno de los cursos, 
realizado en 

l’Escola d’Oficis 
del Prat.



 FLAIXOS
D’ESPORTS

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ 
A LA CURSA SOLIDÀRIA

L’esport i la solidaritat van tornar a omplir 
els carrers del Prat el diumenge 14 de 
novembre amb motiu de la 3a Cursa 

Solidària, en la qual van participar més 
de 1.600 persones. L’activitat l’organitzava 
el Rotary Club del Prat amb el suport de 

l’Ajuntament, i els fons recaptats —16.880 
euros enguany— s’han destinat a l’Obra 

Social Hospital Sant Joan de Déu, centrada 
en la recerca i investigació del càncer infantil.

CLUB NATACIÓ PRAT
Els nedadors i les nedadores del 
Club Natació Prat van ser les i els 
protagonistes a la piscina del CEM 
Fondo d’en Peixo durant la presentació 
de la nova temporada del Club. Hi van 
desfilar totes les categories, des de 
l’Escola de Natació, passant per les de 
promoció i absoluta i acabant amb 
la natació adaptada i els màsters. En 
total, 150 nedadors i nedadores.

VÍKINGS VÒLEI PRAT
El pavelló del CEM Julio Méndez ha acollit la presentació dels equips 
d’aquesta temporada dels Víkings Vòlei Prat, una entitat que té vuit 
equips més respecte de la temporada 2019-20. Els Víkings tenen 
24 equips (8 de sèniors i 16 de base) que apleguen més de 280 
esportistes, un dels increments més importants dels darrers anys d’un 
club que treballa en la formació d’una lliga escolar de voleibol al Prat.

BON INICI DE LLIGA DEL FEMENÍ DEL 
CB PRAT 
El campionat de lliga de Primera Catalana femenina de 
bàsquet, al grup 2, ja porta 9 jornades disputades i el sènior 
del Club Bàsquet Prat, que enguany debuta a la categoria, 
ha arrencat en positiu la temporada. L’equip és cinquè, amb 
sis victòries i tres derrotes. Les noies busquen acabar entre les 
primeres 4 posicions a la primera fase, ja que del cinquè al 
cuer es jugaran la permanència en la segona fase de la lliga.  



MÉS D’UN CENTENAR D’ATLETES RECORDEN JORDI LLOPART EN EL SEU 
PRIMER MEMORIAL
El diumenge 21 de novembre, les pistes del CEM Sagnier van acollir el Primer Memorial Jordi Llopart, inclòs en el Gran Premi 
Ciutat del Prat, que es va instaurar el 2018 per recordar en Moisès Llopart Aguilera, forjador de l’esport català i pare d’en Jordi. 
L’Ajuntament del Prat, el Club Pratenc Associació Atletisme i la família Llopart han volgut donar un impuls a l’esport que tant 
en Moisès com en Jordi van fomentar, fent del Prat un dels bressols de la marxa atlètica a Espanya.

El memorial va tenir el moment culminant quan gairebé un centenar d’atletes, de diverses generacions, van córrer amb 
la mateixa samarreta un Quilòmetre d’Honor en memòria de Jordi Llopart, qui va morir el novembre de l’any passat. Hi 
van participar, entre d’altres, atletes com Josep Marín, Daniel Plaza, Valentí Massana, Jesús Ángel García Bragado, Raffaello 
Ducceschi, Basilio Labrador, Andrés Marín, Mari Cruz Díaz, Emilia Cano, Reyes Sobrino, Eva Pérez o Teresa Palacios.

L’AE BÀSQUET PRATENC FEMENÍ NO 
COMENÇA AMB BON PEU
Aquest no està sent un inici de temporada senzill per al sènior 
femení de l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc al grup 
4 de Segona Catalana. L’equip potablava, després de nou 
jornades i vuit partits, encara no ha pogut sumar cap victòria 
i és cuer. Carlos Planas, que havia arrencat la temporada 
com a entrenador, ha estat substituït per Marc Roset.  

AE BÀSQUET PRATENC
L’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha celebrat la 
presentació dels equips per a la temporada 2021-22, una 
cita que es recupera després que no es pogués celebrar 
el curs passat a causa de la pandèmia. Els 18 equips del 
club —13 de base i 5 de sèniors— van desfilar pel pavelló 
del CEM Julio Méndez el diumenge 24 d’octubre passat. 



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!

L’esport escolar 
es reactiva!!
Nens i nenes, potser haureu vist una 
campanya que s’anomena “Sortiu i 
disfruteu!” i que vol animar la gent a 
fer esport, també els infants. 

Per això, l’Ajuntament vol fer-
vos més fàcil que pugueu fer 
algun esport a la vostra escola. 
Per exemple, està millorant els 
paviments i elements de les 
pistes poliesportives. També està 
reactivant els Jocs Esportius Escolars 
i adaptant-ne les normatives (per 
exemple, les mides de les pistes 
de futbol sala passen a ser les de 
mini futbol). A més, els monitors 
i les monitores que dirigeixen 
les activitats esportives reben 
una formació millor i pensada 
exactament per a la tasca que fan.  

Les maletes són aquells objectes que fem servir quan anem 
de viatge i que omplim de samarretes, mitjons, el raspall 
de dents i tot allò que creiem que necessitarem. Però 
en aquest cas, són els mateixos protagonistes d’aquesta 
aventura els que es ficaran dins de les maletes per viatjar 
a altres mons. I, a més a més, han de trobar una persona 
desapareguda misteriosament. Si teniu ganes de viatjar 
sense sortir de casa, aquest és el vostre llibre. Això sí, 
tingueu una maleta preparada a la vora, per si de cas...

La Biblioteca us 
recomana un llibre!
Si teniu entre 10 i 12 anys, la Biblioteca 
Municipal Antonio Martín us recomana aquest 
llibre: Altres mons. Agència de viatges

Jocs esportius de 
bàsquet i futbol sala 
a l’Escola Honorable 
Josep Tarradellas.



La Biblioteca us 
recomana un llibre!

Acaba el trimestre i, a partir del 
dia 23 de desembre, tindreu 
més de dues setmanes per 
descansar, estar amb la família 
i jugar! Si voleu gaudir encara 
més d’aquests dies, la ciutat us 
ofereix algunes activitats genials 
per aprendre i no avorrir-vos:

Per Nadal, 
no us 
avorriu!

Sabeu de quin color és el 
contenidor del paper? I el del 
vidre? On llanceu les restes de 
menjar? Si teniu la resposta a 
aquestes preguntes sou persones 
expertes en reciclatge! Amb tot, 
encara hi ha gent que aboca els 
residus al lloc que no correspon 
i provoca que molts materials 
no es puguin reaprofitar. Fer 
això així de malament suposa 
fabricar més plàstics —que, 
malauradament, acaben al fons 
del mar— talar més arbres per fer 
paper i cartró o contaminar rius. 

Amb l’Autòpsia de Residus 
hem vist que gairebé la meitat 
dels contenidors grisos estan 
plens de la fracció orgànica, uns 

Hem fet 
autòpsies 
als residus!
Dins de la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, 
diferents places de la ciutat han acollit l’activitat Autòpsia de Residus, 
per saber quin tipus de brossa aboquem al contenidor gris. 

residus que s’haurien d’abocar 
al contenidor marró. Com que 
hem de fer esforços i lluitar 
contra la contaminació i el canvi 
climàtic, totes les accions que 
podem fer a casa són importants 
per sumar i fer pinya. Recordeu 

posar cada residu al seu lloc: 
els embolcalls dels regals, al 
contenidor del paper; els plàstics 
i envasos, al groc. Si aneu a fer 
la compra amb el pare, la mare 
o els avis porteu-hi un carretó 
i eviteu les bosses de plàstic!

Males notícies

- Hem trobat un niu de tortuga! 
Els animals marins i la platja, al 
CRAM: el 12 de desembre, a les 10 
h, i el 28 de desembre, a les 12 h. 

- Jornades de neteja ambiental de 
la platja del Prat, a la platja: el 18 
i 30 de desembre, de 10 h a 13 h.  

- Itineraris guiats a Cal Tet “Els 
ocells de les zones agrícoles”, el 
18 i 29 desembre, en dos torns:                             

• 11 h a 12:30 h                                                            
• 12:45 h a 14:15 h

- 3a Espigolada popular, amb 
data per determinar.

Més actes a l’agenda ambiental 
de la ciutat a elprat.cat/
educacioambiental 

Gaudiu de la natura, gaudiu                                             
del Prat!


