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trobar per Nadal
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[ CAP Doctor Pujol i Capsada
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[ CAP Ramona Via
933704101
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933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Palmira Domènech
934794535
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237
[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme		
ext. 5900
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
[ Teatre L’Artesà
934794506
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orna el Nadal al Prat. És un d’aquells

recuperació de la Festa Major i ara la de la Fira Avíco-

fets quotidians que, en aquesta èpo-

la que acabem de reviure. Aquest 2021, hem fet tot

ca en què la quotidianitat es veu

això mentre, paral·lelament, no deixàvem de treba-

trasbalsada amb cada nova onada

llar per construir les bases del Prat del futur: una ciu-

de pandèmia, hem après a gaudir

tat que volem que segueixi sent un referent de co-

especialment. Ha tornat l’enllumenat

hesió, solidaritat, prosperitat i sostenibilitat. Perquè

nadalenc; els i les comerciants de proximitat tornen

aquest model de ciutat ha demostrat, ara en temps

a engalanar els seus aparadors; la gent de Sant Cos-

de crisi més que mai, que és el nostre millor escut

me va tornar a meravellar-nos, aquest any sí, amb el

davant de l’adversitat. I per això l’hem defensat, i

pessebre vivent; podem tornar a gaudir del pesse-

hem defensat el seu territori, clamant davant dels

bre de la gent gran a la plaça de la Vila; els infants

que l’amenacen que no cedirem ni un pam més dels

tornen a il·lusionar-se amb la rebuda dels Mags

espais naturals protegits. Ho hem fet, hem vençut, i

d’Orient i a atendre les indicacions de l’Harshafa...

ho seguirem fent sempre que calgui.

Torna la màgia a la ciutat i ho gaudim especialment
després d’un any que ha estat molt intens.

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler
mijoler
mijoler

L’any 2021 no ha estat fàcil. I el 2022 segurament
seguirà exigint el millor de nosaltres. Desitjo que pu-

Perquè torna el Nadal i amb ell torna l’època de fer

guem acabar de vèncer la malaltia i recuperar defi-

balanç. Aquest 2021, al Prat ens hem seguit cuidant.

nitivament la normalitat. No deixarem de treballar

Perquè la nostra vida segueix marcada per la covid,

per no deixar ningú enrere i seguir sent una ciutat

tot i que a poc a poc les vacunes van guanyant la

referent. I desitjo que tots i totes les pratenques tin-

partida. I això ens ha permès anar recuperant el pols

guem un fecund i feliç any.

de la ciutat, amb la programació cultural de l’estiu, la

Bones festes, i pròsper 2022!

Bon 2022!

V

uelve la Navidad a El Prat. Es uno de

de la Feria Avícola que acabamos de revivir. Este 2021,

esos hechos cotidianos que, en esta

hemos hecho todo esto mientras, paralelamente, no

época en que la cotidianidad se ve

dejábamos de trabajar para construir las bases de El

desquiciada con cada nueva ola de

Prat del futuro: una ciudad que queremos que siga

pandemia, hemos aprendido a disfru-

siendo un referente de cohesión, solidaridad, prospe-

tar especialmente. Ha vuelto el alum-

ridad y sostenibilidad. Porque este modelo de ciudad

brado navideño; los y las comerciantes de proximidad

ha demostrado, ahora en tiempos de crisis más que

vuelven a engalanar sus escaparates; la gente de Sant

nunca, que es nuestro mejor escudo frente a la ad-

Cosme volvió a maravillarnos, este año sí, con el pese-

versidad. Y por eso lo hemos defendido, y hemos de-

bre viviente; podemos volver a disfrutar del pesebre

fendido su territorio, clamando ante quienes le ame-

de la gente mayor en la plaza de la Vila; los niños vuel-

nazan con que no cederemos ni un palmo más de

ven a ilusionarse con el recibimiento de los Reyes Ma-

los espacios naturales protegidos. Lo hemos hecho,

gos y a atender las indicaciones delHarshafa... Vuelve

hemos vencido, y lo seguiremos haciendo siempre

la magia a la ciudad y lo disfrutamos especialmente

que sea necesario.

después de un año que ha sido muy intenso.

2021 no ha sido fácil. Y 2022 seguramente seguirá

Porque vuelve la Navidad y con ella la época de ha-

exigiendo lo mejor de nosotros. Deseo que podamos

cer balance. Este 2021, en El Prat nos hemos seguido

terminar de vencer la enfermedad y recuperar defi-

cuidando. Porque nuestra vida sigue marcada por la

nitivamente la normalidad. No dejaremos de trabajar

covid, aunque poco a poco las vacunas van ganando

para no dejar a nadie atrás y seguir siendo una ciudad

la partida. Y esto nos ha permitido ir recuperando el

referente. Y deseo que todos y todas las pratenses

pulso de la ciudad, con la programación cultural del

tengamos un fecundo y feliz año.

verano, la recuperación de la Fiesta Mayor y ahora la

¡Felices fiestas y próspero 2022!
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Torna
Nadal
al Prat
Arriba Nadal, ho esperàvem molt, després
d’un any marcat per la pandèmia. Arriba
un temps màgic que cal gaudir amb prudència però també a fons. A les següents
pàgines s’explica com ho podem fer.

Temps de pessebres
Els pessebres són una de les tradicions
pròpies i més populars de Nadal. El 16 de
desembre es va inaugurar el de la pl. de la
Vila (foto superior), elaborat cada any per
un grup de gent gran de la ciutat.
El segon cap de setmana de desembre
es va celebrar el Pessebre Vivent (foto de
la dreta), organitzat per l’associació Amics
de Sant Cosme i que es va fer al parc Nou
sinó a l’exterior del CEM Julio Méndez, l’any
anterior no es va poder celebrar, per culpa
de la pandèmia.

Vídeos a elprat.tv

El comerç,
protagonista
“Regala comerç local”: aquest és el lema
de la campanya d’impuls dels comerços
de la ciutat, un dels sectors més tocats
per la pandèmia. Les xarxes socials de
@elpratcomerç i @elprateconomia
estan compartint fotografies de diversos
establiments i serveis del Prat, a fi de donar la màxima visibilitat al comerç local.
Com a novetat, s’ha instal·lat un estand a
la pl. Pau Casals on podem embolicar, amb
materials sostenibles, els regals de Nadal
comprats en botigues del Prat. Només cal
presentar-hi el tiquet de compra. El trobareu: els dies 21, 22 i 23, de 17 a 20 h; el dia
24, de 10 a 14 h; el 4 de gener, de 17 a 20 h,
i el dia 5, de 10 a 14 h.

Mireu en directe
l’arribada dels Reis
d’Orient a la pl. de la Vila
a través d’elprat.tv!

L

El reciclatge i el mar,
fils conductors de
la Cavalcada 2022

a Cavalcada dels Reis de
l’Orient vindrà acompanyada de molts animals i plantes marines. És així com Ses Majestats voldran agrair als infants del Prat
el seu esforç per cuidar el medi ambient,
sobretot el mar, evitant contaminar-lo, intentant ser més sostenibles cada dia i reciclant adequadament.
Fa cinc anys, la Cavalcada del Prat va renovar el disseny, la producció i el model
de direcció i de participació. Des d’aleshores, aquest esdeveniment ciutadà
s’organitza a partir d’un relat que explica
com arriben els Mags d’Orient a la ciutat
i quins són els personatges, les carrosses,
els símbols i els actes destacats. Aquest
relat es converteix en un conte que s’explica cada any als infants en activitats a
les escoles i durant el període nadalenc
als equipaments municipals.

El 9 de desembre es va celebrar al
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
l’acte públic per sortejar els 21 patges
que acompanyaran a Ses Majestats
en la Cavalcada. En total s’hi van
presentar 79 candidatures vàlides.

Participació d’entitats
Més de vint entitats i més 500 persones
estan implicades i participen en la Cavalcada i en les activitats que preparen
l’arribada dels Reis: el sorteig de patges,
l’assaig d’animacions, etc. Cada any es
proposa a alguna persona de la ciutat que
s’encarregui de fer la direcció artística de
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la Cavalcada, que l’any 2022 recuperarà
el model clàssic, interromput l’any 2021 a
causa de la pandèmia. Aquest any se li ha
encarregat a Mercè Pi i l’equip artístic del

Galliner del Parc, entitat pratenca d’activistes culturals que treballa el teatre infantil. A la pàgina següent trobareu el plànol
del recorregut i informació pràctica.
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Garatge Reial

L’arribada
dels Reis i la
Cavalcada

El pavelló Xavier Marcilla del Fondo d’en
Peixo acollirà, a partir de les 11 h, el Garatge Reial (a la foto, edició de 2020). Allà
donarem la benvinguda a l’Harshafa,
l’emissari màgic dels Reis, i al seu equip
d’ajudants que comprovaran que tot estigui a punt per a l’arribada de Ses Majestats. A més, hi haurà tallers i activitats per
gaudir en família, conta contes, actuacions
en directe, bústies reials i un petit mercadet d’artesania amb la seva terrasseta per
prendre el vermut de Reis.

Recorregut de
la Cavalcada
17 h: Rebuda oficial a la plaça de Catalunya de Ses Majestats els Mags d’Orient
per les autoritats de la ciutat. Se’ls farà entrega del pa i la sal, i les claus de la ciutat.
18.30 h: La Cavalcada començarà al barri de Sant Cosme, al c. del Riu Xúquer. El
recorregut continuarà per la pl. dels Pirineus, c. de la Serra del Cadí, av. de Pompeu
Fabra, av. del Remolar, c. de Lleida, ctra. de
la Marina, av. de la Verge de Montserrat, c.
de Frederic Soler, c. de Ferran Puig, fins a
arribar a la pl. de la Vila.
20 h: Ja falta poc perquè la Cavalcada
arribi! Música i animacions a la pl. de la
Vila faran passar l’espera més ràpid a tots,
grans i petits.
20.30 h: Ses Majestats arribaran a la pl.
de la Vila i pujaran al balcó de l’Ajuntament, des d’on enviaran el seu missatge a
tots els infants del Prat. Estigueu a l’aguait!
Darrer tram de la Cavalcada serà emès
en directe a través d’elprat.tv, a partir
de les 19.45 h.

Més informació a
elprat.cat/canalharshafa

Siguem prudents, seguim
en pandèmia
La Cavalcada tornarà als carrers del
Prat, però no cal oblidar que seguim en
pandèmia de covid-19. Hem de procurar no
formar aglomeracions massa compactes,
mantenir una mínima distància entre
persones i portar mascareta. També cal anar
amb compte a l’hora de recollir els caramels
que ens llencin des de les carrosses.
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REGALA COMERÇ
LOCAL

MERCADETS
DE NADAL

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

Fira de 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
sostenibles per als
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
sorteig 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!

Al web elprat.cat/nadal hi trobareu
l’agenda completa, fotografies dels
actes, les notícies i tota la informació
sobre el Nadal a la ciutat!

> CTRA. DE LA MARINA
(DAVANT DE L’IES ESTANY DE LA RICARDA)
Del 20 al 24 de desembre, de 10 a 20 h
Del 2 al 5 de gener, de 10 a 20 h
En aquesta a Fira de Nadal hi trobaràs
artesania i molts productes de la
mà de l’ Assoc. de Comerciants de
Carretera Marina amb la col·laboració
de l’associació El Prat Crea.

Fira Saturnalia 22
> PLAÇA DE PAU CASALS
Del 2 al 5 de gener, de 10 a 22 h
Torna la Fira Saturnalia de la mà de
l’Assoc. de Joves Alternatius al Prat.

CONCERTS
La Capsa ens presenta un cicle
de músiques locals per Nadal amb
la participació de músics i artistes
de la ciutat!

l

EL TIÓ
Prepara’t per picar ben fort i fer
cagar el tió! Sota la manta hi trobaràs
un munt de sorpreses!
> PLAÇA DE BLANES
Divendres 24 de desembre, de 16 a 20 h
Fes cagar el tió amb l’AEiG Anton Vilà

PRATIJOC:
EL FONS MARÍ
> ESCOLA DEL PARC
27, 28, 29 i 30 de desembre
i 3 de gener, de 16 a 20 h
4 de gener, de 10 a 13 h
Entrada: 2 €/ dia,
5 € /abonament 3 dies
Aquest any, ens endinsem al fons del
mar per descobrir les mil aventures que
ens hi esperen. T’ho expliquem a les
pàgines per a infants, a continuació!

Elena Grueso

> BAR DE LA CAPSA
Dijous 23 de desembre a les 20 h

Marc Mata

> BAR DE LA CAPSA
Divendres 7 de gener a les 20 h

Go Faster

> LA CAPSA
Dissabte 8 de gener a les 21 h
Entrada: 6 €

REALITAT VIRTUAL
A LA ZONA JOVE
D’HIVERN
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Dimecres 29 de desembre a les 16 h
Gaudeix d’una tarda sencera amb
diferents experiències de videojocs,
realitat virtual i simuladors de
conducció.

elprat.cat/nadal

DIVERTEIX-TE
AMB ELS TALLERS
I ESPECTACLES
Durant els dies de Nadal, la ciutat
s’omple de propostes culturals,
amb activitats i espectacles per a
tota la família! El pla perfecte per
aixecar-te del sofà i gaudir de les
vacances d’hivern.

Fem paper màgic!
> FÀBRICA DELS REGALS, CENTRE CÍVIC
PALMIRA DOMÈNECH
Fins al 4 de gener
Aprendràs a crear i decorar paper de
regal d’una manera respectuosa amb
el medi ambient.

Crea el teu àlbum
fotogràfic nadalenc
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Dijous 23 de desembre a les 11 h
Cal inscripció prèvia.
Taller familiar per crear el teu àlbum
fotogràfic per guardar els moments
més especials d’aquest Nadal.
Edat recomanada: infants a partir
de 5 anys

Nius, Col·lectiu
CreaMoviment
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dijous 23 de desembre a les 16.30 h
i a les 18 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3 €
Una invitació a viure l’art amb els cinc
sentits, un espectacle inoblidable en
un espai ple de bellesa, música, olors,
colors i textures
Espectacle familiar interactiu per a
nadons de fins a 24 mesos

Ball de Nadal amb
Dúo Mediterráneo
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Dijous 23 de desembre a les 17 h
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
Tornen els balls de gent gran als
Jardins de la Pau! Amb música en
directe per gaudir i ballar amb els
ritmes de tota la vida.

Un conte de la Nit de Reis

Dins del cor

Descobreix el relat de l’arribada de
Ses Majestats els Mags d’Orient al Prat
de la mà dels seus Emissaris Reials.
> BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
Divendres 24 de desembre a les 12 h
> CC JARDINS DE LA PAU
Dimecres 29 de desembre a les 17.30 h
> CC PALMIRA DOMÈNECH
Dilluns 3 de gener a les 11 h
> CC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dilluns 3 de gener a les 17 h

> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Dimarts 28 de desembre a les 11 h
Entrada: 5,5 € Anticipada: 3,5 €
Espectacle familiar de titelles
i música, a càrrec d’Ada Cusidó.
Una història dolça sobre l’amistat
i la companyia.
Edat recomanada: nadons d’1 a 3 anys

Aprèn a fer galetes
nadalenques
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Dilluns 27 de desembre a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia.
Has fet mai galetes de Nadal?
Si t’agrada la pastisseria i vols
sorprendre la teva família als àpats
nadalencs, vine a la Palmira!

Àlbum de records
per Nadal
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dilluns 27 de desembre a les 18 h
Cal inscripció prèvia.
Taller per fer un diari creatiu on
guardar els teus records, utilitzant
una tècnica d’enquadernació molt
versàtil i senzilla.

Per Nadal..., cupcakes
divertits!
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dimarts 28 de desembre a les 10.30 h
Cal inscripció prèvia.
Taller familiar per fer de pastisser o
pastissera i passar un matí divertit
descobrint com es decoren els
cupcakes. Per llepar-se’n els dits!

NADAL
SOSTENIBLE
Al web elprat.cat/nadal hi trobaràs
petits trucs i consells per consumir
de manera més responsable, reciclar
i estalviar energia.

Un bressol de paraules
> BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
Dimarts 28 a les 17.30 h
i dimecres 29 a les 11 h
Cal inscripció prèvia.
Activitat familiar on acompanyarem
al nostre nadó amb ritmes, sons, jocs
de falda, moixaines i primers llibres
d’exploració.
Edat recomanada: nadons d’1 a 2 anys

Propera missió:
salvem el fons marí
> BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
Dimarts 28 i dimecres 29, a les 11 h
Cal inscripció prèvia.
El fons marí s’ofega! Gràcies a les
històries i les idees que trobem en els
llibres, descobrirem què podem fer
nosaltres per salvar el fons marí.
Edat recomanada: infants de 7
a 12 anys

Ràdio de Nadal
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Dimarts 28 de desembre a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia.
Aquest Nadal assisteix en família al
divertit programa de ràdio nadalenc
que ha preparat el grup de la Gent
Gran de la Palmira.

Matí de jocs de taula
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Dijous 30 de desembre a les 10 h
Dies de Nadal, fred, reunions
familiars..., condicions ideals
per jugar a jocs de taula.
Activitat pensada per a famílies
i gent gran

Sophie, Cia. La Troupe
Malabo
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dijous 30 de desembre a les 17.30 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3 €
Un espectacle de circ sense text, per
a tots els públics, en què s’entrellacen
l’humor, la música, el clown i la poesia.
Edat recomanada: infants a partir
de 6 anys

Les Madeleines de Poulpe,
Kadavresky Cirque
> TEATRE L’ARTESÀ
Diumenge 2 de gener a les 18 h
Entrada: 6 € Anticipada 4,5 €
Cabaret, espectacle burlesc, circ
tradicional i molt d’humor. Tot en
un mateix espectacle, visual, dinàmic
i amb música en directe.

Fanalets en família
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dilluns 3 de gener a les 17.45 h
Cal inscripció prèvia.
Taller familiar per fer fanalets de
led per a la nit de Reis, per donar
la benvinguda a Melcior, Gaspar i
Baltasar amb la seva llum.

Le Fumiste,
Cia. Don Davel
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Divendres 7 de gener a les 17.30 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3 €
Espectacle de teatre d’objectes,
màgia i circ que ret homenatge
als records de la infància i a altres
moments de la vida.
Edat recomanada: infants a partir
de 6 anys

CORREU REIAL
D’ORIENT
Els ajudants dels Mags d’Orient
recolliran les cartes dels infants del
Prat per lliurar-les a Melcior, Gaspar
i Baltasar!
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Dimecres 29 de desembre a les 18 h
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Dimarts 4 de gener a les 17.30 h
També pots enviar la teva carta fent
servir alguna de les bústies màgiques
que trobaràs a la ciutat. T’ho expliquem
a les pàgines per a infants.

PER NADAL,
PRODUCTE LOCAL!
A elprat.cat/nadal hi trobaràs
delicioses receptes per acostar
el Pota Blava i la Carxofa Prat
a la teva taula.

L’HOME
DELS NASSOS
Divendres 31 de desembre
> CERCAVILA, A PARTIR DE LES 9.30 h
PELS CARRERS DE LA CIUTAT
> ANIMACIÓ INFANTIL, A LES 12 h,
A LA PL. DE LA VILA
L’Home dels Nassos, que té tants
nassos com dies té l’any, estrena
vestit nou! I ho vol celebrar amb petits
i grans fent cercavila pels carrers del
Prat i cantant i ballant a la pl. de la Vila
amb la música de la Tager Band.

CAMPANADES
DE FOC
> PLAÇA DE LA VILA
Divendres 31 de desembre,
a les 23.59 h
Ball de Diables et convida a començar
l’any a la plaça de la Vila, menjant-te el
raïm al so de 12 trons i focs artificials!

RECOLLIDA
DE JOGUINES A
EL PRAT RÀDIO
> E L PRAT RÀDIO, CARRER DEL DOCTOR
SOLER I TORRENS, 3
> CREU ROJA, CARRER D’EUSEBI SOLER, 12
Fins al dimecres 5 de gener
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.

L’ARRIBADA DELS
MAGS D’ORIENT
El Garatge Reial
> PISTA XAVIER MARCILLA,
CEM FONDO D’EN PEIXO
Dimecres 5 de gener a partir de les 11 h
Vine a donar la benvinguda a
l’Harshafa, l’emissari màgic dels Reis,
que comprovarà que tot estigui a punt
per a l’arribada de Ses Majestats.
A més, hi haurà tallers i activitats
per gaudir en família, actuacions
en directe, carter reial i un petit
mercadet d’artesania!

La Cavalcada
> ALS CARRERS DE LA CIUTAT
Dimecres 5 de gener
17 h: Ses Majestats els Mags d’Orient
ja són aquí. Els rebrem a la pl. de
Catalunya!
18.30 h: Saluda a Melcior, Gaspar
i Baltasar durant la cavalcada! Pots
consultar quin recorregut seguiran
les seves carrosses a la pàg. 8
20 h: Esperem que arribi la Cavalcada a
la pl. de la Vila, amb música i animacions.
A partir de les 19.45 h, podrem veure la
recepció dels Mags d’Orient en directe
a través d’elprat.tv!
20.30 h: Ses Majestats enviaran
el seu missatge a tots els infants del
Prat des del balcó de l’Ajuntament.
I després... tothom a dormir ben aviat!

LA VOSTRA REVISTA, INFANTS!

Torna el Canal
Harshafa!
Soc l’Harshafa, l’emissària dels Mags de l’Orient al Prat
i m’encarrego d’assegurar que tot està a punt per a
l’arribada de

Melcior, Gaspar i Baltasar.

Aquest any els Reis tornaran a passejar pels carrers
de la ciutat i entre tots els haurem d’ajudar perquè tot
estigui preparat per a la seva arribada.
Tenim molta feina per fer, però no us preocupeu,
els meus ajudants i jo us anirem explicant com va
tota la preparació de l’arribada dels Reis al meu canal,
el

Canal de l’Harshafa.

Allà trobareu tota la informació sobre les
que hi ha instal·lades
per la ciutat i sobre un munt d’activitats nadalenques
per fer durant aquests dies amb la família. Estigueu molt
atents i mireu-lo sovint per no perdre-us cap detall!

Fàbriques dels Regals

A més, aquest any també torno a tenir Instagram!
Si pugeu fotos i m’etiqueteu a
Ses Majestats les podran veure! Com que el seu viatge
és tan llarg, així es poden distreure una mica mentre els
camells descansen.

@canalharshafa,

També podeu preguntar-me el que vulgueu al meu correu
Jo mateixa us
electrònic
contestaré i faré arribar als Reis els vostres desitjos.

harshafa@elprat.cat.

Bústies Reials

Hem tornat a portar les
als carrers
del Prat! L’any passat, als Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar,
els va encantar veure-us dipositar les vostres
a les seves Bústies Reials; així que enguany
les hem tornat a portar des del Regne Màgic.

i xumets

Recorda que pots recollir la teva
carta a les Fàbriques dels Regals
o també descarregar-la a
elprat.cat/canalharshafa

cartes

Si passegeu ben atents i amb els ulls ben oberts, les
trobareu repartides per la ciutat. Recordeu que podeu
fer-vos una foto o un vídeo tirant-hi la carta o el xumet
i etiquetar-me a Instagram a @canalharshafa perquè
Ses Majestats ho puguin veure.

Aquest any, els meus ajudants i jo us hem preparat un Nadal
ple d’aventures. Hem portat del Regne Màgic quatre grans
Fàbriques dels Regals a les quals podreu entrar a demanar
el vostre

Passaport Camarlenc Reial.

L’heu de cuidar moltíssim perquè es tracta d’un document
màgic oficial! Per cada activitat que feu a les Fàbriques dels
Regals, els meus ajudants ompliran el vostre Passaport amb
Els haureu d’avisar quan finalitzeu
un
les activitats i ells us donaran el distintiu de Camarlenc o
Camarlenca. Quan els Mags d’Orient us els vegin des de les
seves carrosses el dia de la Cavalcada estaran molt contents
i sabran que heu treballat de valent preparant la seva arribada.

segell màgic.

Si voleu estar al cas de totes les
activitats, les podeu veure al meu
canal elprat.cat/canalharshafa
i al meu compte d’Instagram
@canalharshafa

Fàbriques dels Regals

podreu crear el
Dins les
vostre paper de regal màgic, construir animals marins per
decorar les Fàbriques, assistir a espectacles nadalencs,
aprendre una coreografia per al dia de la Cavalcada i moltes
altres coses. Ja veureu que bé que us ho passareu!
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Fàbriques dels Regals
Bústies Reials

Com ja sabeu, als Reis Mags d’Orient els encanta veure-us reciclar i tenir
cura dels animals que viuen al mar. És per això que aquest any els meus
unes grans
ajudants i jo hem col·locat a les
Allà podreu escriure i deixar penjades les
vostres idees per aconseguir protegir els animals que viuen al mar i millorar
el medi ambient.

Xarxes dels Desitjos.

Fàbriques dels Regals

El Melcior, el Gaspar i en Baltasar tenen tantes ganes de llegir les vostres
idees que els hem preparat una sorpresa. Portarem totes les Xarxes amb
les vostres idees a la plaça de Catalunya, per ensenyar-les-hi durant l’acte
que farem per rebre’ls el dia 5 de gener a les 5 de la tarda. Ja veureu quines
cares d’il·lusió posen!

Expliquen les velles llegendes que al mig de l’oceà Atlàntic
hi havia una illa enorme anomenada
Hi vivien un gran nombre d’éssers fantàstics, màgics;
animals de tota mena que volaven, nedaven, cantaven i
parlaven, fruites de mil colors i sabors. Però un bon dia,
ningú sap per què, aquesta meravellosa illa es va enfonsar
a sota l’aigua i mai més ningú l’ha tornat a trobar.

l’Atlàntida.

Troba les 7 diferències

Xxt, xxt! T’explicarem un secret. Hem decidit anar a buscar-la!
Hem creat una expedició de valentes i valents de la nostra
ciutat per
i descobrir què va passar.

submergir-nos al fons del mar

No ho dubtis, posa’t les aletes, les ulleres i, sobretot, la
mascareta màgica que et permet respirar sota l’aigua,
i viu mil aventures al Pratijoc!
Ens trobaràs a l’Escola del Parc
Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
i 3 de gener, de 16 a 20 h
I el 4 de gener, de 10 a 13 h
No us oblideu de demanar el segell màgic per al vostre

Passaport Camarlenc!

Pinta i retalla la contraportada
de la revista i desitja Bon Nadal
a qui tu vulguis!
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Una Navidad
eficiente y
sostenible

T

La temperatura ideal del
ambiente en casa se situa
entre los 18 y los 24º.

ambién durante los encuentros familiares y
celebraciones de estas
fechas navideñas podemos cuidar el medio ambiente.

a la temperatura programada. Ocurre lo
mismo si la tenemos mucho rato abierta.

En casa

Otros consejos

Aunque pasamos muchas horas en casa,
podemos evitar los consumos fantasmas,
es decir, aquellos aparatos enchufados
que parecen estar apagados pero siguen
gastando energía.
En cuanto a la calefacción, la temperatura ideal está entre los 18 y los 24 grados.
En la cocina
Si somos anfitriones de una celebración:

• Compremos solo la comida necesaria,
para evitar su desperdicio. Si sobra, intentemos aprovecharla durante los siguientes días.

• Descongelemos la comida el día antes
de consumirla, para evitar hacerlo en el
microondas, uno de los aparatos que más
energía consume.

• Si tenemos vitrocerámica la podemos
apagar un rato antes: el calor se mantiene
y la comida se puede acabar de hacer sin
consumir energía.

• No metamos comida caliente en la nevera: necesitará más energía para volver

• Usemos el lavavajillas con la carga completa.

• En la mesa, usemos servilletas de tela y
evitemos los plásticos.

• Una vez finalizadas las celebraciones,
pongamos cada basura en su sitio.

• Si debemos desplazarnos podemos
compartir el coche, con lo que se reducen
atascos y gasto de gasolina.
Regalos sostenibles
A la hora de hacer regalos, apostemos por
productos y servicios de proximidad. Evitemos los productos con exceso de plásticos y busquemos soluciones para envolverlos con tela o productos reutilizables.
Si compramos aparatos electrónicos, elijamos aquellos con la etiqueta energética A.

Revisemos nuestro alumbrado
El alumbrado ideal es el de tecnología LED, de baja potencia (puede saberse
con el número acompañado de la letra W de “watios”; por ejemplo 5W).
Procuremos no tener las bombillas encendidas durante la noche. Si
programamos, por ejemplo, el funcionamiento desde las 17 a las 24 h,
ahorraremos un 66 % de energía, el equivalente a poner una lavadora 56
veces (en frío y con un programa de 45 min).
El alumbrado exterior debe estar homologado y el interior no debe estar
colocado cerca de fibras naturales o sintéticas. Para el exterior escogeremos
unas luces IP65 y para el interior, unas IP44. Tener las luces aisladas de la
humedad permite disfrutar de una instalación segura y reducir el riesgo de
incendio y el contacto eléctrico.
Antes de la tecnología LED, las luces de Navidad consumían casi 100 veces
más, lo que suponía un gasto de más de 100 € en la factura correspondiente
a la temporada navideña.

Más información en elprat.cat/estalvielectric y en el servicio
municipal La Casa de l’Energia.

Carmelo Declara Merino

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Seguimos

¡Basta ya!

Només si canviem
ho aconseguirem

A modo de balance, sin lugar a dudas, la
maldita pandemia ha seguido siendo la
protagonista, pero este año también será
recordado como el año en que la ciudadanía
de El Prat plantó cara a las élites económicas
que pretendían arrasar nuestro territorio con
la ampliación del aeropuerto. Dijimos “no” a
un modelo económico depredador que lo
único que nos ofrecía era más desigualdad.

El equipo del alcalde Mijoler, con el
apoyo del Partido Socialista, como ya pasó
al no aceptar una propuesta de Ciutadans
para poner una casilla para que pudieras
elegir recibir de tu ayuntamiento la
información en castellano, ahora tampoco
quiere aceptar una sentencia del Tribunal
Supremo que afirma que al menos un 25 %
de las clases deben hacerse en castellano,
y, además, piden a la Generalitat que no la
cumpla. Tanto al Partido Socialista como al
Prat en Comú del alcalde Mijoler, al igual
que a los partidos separatistas, no les gusta
la Catalunya real, la Catalunya bilingüe. Por
eso quieren cambiarla a través de ingeniería
social expulsando al castellano del espacio
público y de las aulas. Pretenden extirpar
España de los corazones de los catalanes.

Es para nosotros una tarea fundamental
promover la igualdad de oportunidades
en nuestro municipio desde la acción
institucional. Como grupo municipal,
trabajaremos por un modelo de ciudad
en que la justicia social y la cohesión sean
las protagonistas de nuestras iniciativas.
Lo queremos hacer a través de dos ejes
principalmente, como son la educación y el
acceso a la cultura como herramientas de
empoderamiento de una sociedad en la que
el conocimiento y el pensamiento crítico
sean el común denominador de todas las
personas para encontrar el verdadero camino
de la libertad, entendida como la manera
de poder tomar decisiones que se alejen
de la manipulación interesada de algunos
sectores en que el individualismo encuentra
su caldo de cultivo. Lo queremos hacer desde
las nuevas generaciones, que es donde
se encuentra el futuro de la sociedad que
estamos construyendo hoy.
En estas fechas tan señaladas, en las
que tendemos a aumentar nuestro consumo,
queremos animar a que se haga de manera
responsable y en nuestros comercios de
proximidad, favoreciendo a las trabajadoras
y los trabajadores que dan vida a nuestros
barrios, devolviéndoles los esfuerzos
realizados para mantener un comercio
local tan importante para nuestro día a día.
Quisiera terminar felicitando las Fiestas y
el nuevo año, con la confianza de que será
mejor que el que está a punto de acabar.
¡Seguimos!
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Tanto que les gusta recordar a En
Comú y al PSC la Guerra Civil y a Franco,
pues están haciendo con el castellano
lo mismo que hizo el dictador contra el
catalán: quieren restringir su uso al ámbito
familiar hasta convencer a los catalanes de
que el castellano es ajeno a Catalunya y,
además, es un idioma inservible para vivir y
prosperar. Pero no lo van a conseguir.
Quiero acabar este texto con una
reflexión: me podrás calificar como quieras
por defender una escuela pública de
calidad y trilingüe en mi tierra, Catalunya.
Sin embargo, nunca nadie me podrá
llamar hipócrita, ya que el mismo modelo
de educación pública que defiendo para
mis hijos es el mismo modelo que deseo
para tus hijos. Es decir, yo no defiendo un
modelo de un solo idioma vehicular y luego,
pagando, matriculo a mis hijos en escuelas
trilingües como hacen muchas personas
que ven en estudiar únicamente en catalán
un modelo educativo de éxito y se les llena
la boca defendiéndolo.
Feliz Navidad y un feliz 2022.
@Cs_ElPrat
@CiutadansElPrat
@cselprat

Queden pocs dies per dir adéu a l’any
2021. Per desgràcia, encara tenim damunt la
taula un tema dolorós i que ens acompanya
des de fa massa temps, com és la pandèmia
de la covid-19 i les crisis sanitària,
econòmica, social i emocional que ha creat
entre totes nosaltres. Arrencarem l’any amb
dades d’una nova onada, però, si tot es
confirma, sembla que amb una afectació
més lleu de la malaltia, atès l’alt nivell de
vacunació que tenim en aquests moments.
Per millorar encara més la situació, s’està
augmentant la vacunació a la nostra gent
gran, a les persones més vulnerables i
als nostres infants. Seguim cuidant-nos,
seguim protegint-nos i ho aconseguirem.
No neguem la major i vacunem-nos!
Fem-ho pensant en el bé comú! Des
d’aquest petit espai on tinc l’oportunitat
d’expressar-me, vull desitjar que aprofitem
aquests dies que venen per gaudir de
la família i els amics, per trobar-nos,
ajudar-nos. Gaudim de la família, de les
nostres amistats i de la comunitat en
la qual vivim ara i cada dia de l’any.
Des d’Esquerra Republicana, pensem
en començar l’any 2022 al vostre costat,
compartint més activitats i més espais,
trobant-nos als carrers i a les places per
escoltar allò que més ens preocupa per
seguir endavant i vivint de la manera més
digna. Temes com l’habitatge, com la
protecció del territori, com l’emergència
climàtica o la justícia social estaran damunt
la taula aquest nou any. Entre totes, hem
de trobar les millors solucions aportant
imaginació, arriscant i, sobretot, avançant
amb il·lusió. Si fem les coses com sempre,
seguirem on hem estat sempre. Cal canviar
la manera de fer per aconseguir el canvi
que tothom desitja, el canvi més gran:
una societat més justa i igualitària.
Bones Festes i bona entrada
d’any per a tothom!
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

El comercio
hace ciudad

Arrenquem el
2022 amb força

Estaremos todos de acuerdo en
que el comercio local hace ciudad y que
necesitamos un comercio potente que
ayude a la cohesión social de nuestros
barrios. El comercio de barrio lleva
décadas luchando por resistir ante la
irrupción de nuevas fórmulas de venta.
Primero fueron los supermercados,
luego los grandes centros comerciales
y más recientemente el comercio
electrónico. Contra esa potente
competencia, el comercio local se ha
visto obligado a reinventarse mejorando
los establecimientos, especializando
la oferta, potenciando la identidad y
cuidando la relación con los clientes.

Encetem un 2022 encara, malauradament,
ple d’incerteses a causa de la revifada del
virus. Al moment d’escriure aquestes línies no
sabem quines han estat les conseqüències
de la sisena onada en l’àmbit sanitari, social
i econòmic, però sí que sabem que encara
ens queda molt camí per recórrer abans de
tenir controlada la pandèmia. Per tant ens
cal mantenir la responsabilitat col·lectiva
per recuperar la normalitat a la ciutat i arreu
del món. El que sí que comptem és amb les
eines per afrontar aquest any, al Prat, en les
millors condicions. L’equip de govern s’ha
reorganitzat per afrontar l’última part del
mandat amb una nova àrea que té l’objectiu
de captar recursos dels fons que la UE i altres
administracions han mobilitzat per fer front
a la covid impulsant projectes innovadors
i transformadors. Estem convençudes que
reeixirem perquè al Prat fa temps que estem
engegant projectes d’aquest tipus.

La pandemia ha amenazado de
manera especial al comercio local. Ante el
riesgo que supone para las ciudades que
sus negocios peligren, son más necesarias
que nunca estrategias de colaboración
público-privada que implican al tejido
social, fomentan el consumo responsable
y generan espacios atractivos para
el comercio de proximidad. Desde
nuestra responsabilidad, trabajamos
ayudando a los negocios, elaborando
campañas, fomentando el asociacionismo
comercial y dándole facilidades para
que sea un agente social urbano
regenerador de nuestras ciudades.
También se puede contribuir
a dinamizar el comercio desde el
urbanismo. La estrategia municipal de
pacificación y peatonalización de calles
que hemos desplegado en este mandato
contribuye a dar relevancia a las zonas
de concentración comercial. Tenemos
que poner el foco en un Prat como
ciudad singular, sostenible y atractiva
en la que el comercio sea un aliado. Con
este compromiso, los socialistas venimos
trabajando tozudamente en nuestras
calles. Porque el comercio hace ciudad.
@PerezJP_

Això ens ha de permetre que els projectes
de futur de la ciutat obtinguin finançament
extern, per blindar amb recursos propis els
serveis per a la ciutadania. Estem orgulloses
de la feina feta fins ara i es tracta de
culminar-la. L’Ajuntament, les seves
treballadores i treballadors, han estat capaces
de complir els acords del Pla d’Actuació
Municipal en un 64 % i l’Estratègia de
Reconstrucció, que reforça els projectes i
actuacions per fer front a les conseqüències
de la covid, en un 83 %. En aquest context,
pensem que ara toca acabar de fer realitat
aquests compromisos amb la ciutadania sense
deixar ningú enrere.
Per acabar, vull pensar que podrem gaudir
d’un Nadal en família, sent molt respectuoses
amb les necessitats sanitàries, aprofitant els
avenços també en la vacunació infantil. Amb
l’esforç de tothom, us desitgem que aquest
any 2022 puguem tornar a la normalitat, a
abraçar-nos sense por, a retornar la vida als
carrers, les places i els comerços.
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

VIDA
PRATENCA
TORNA LA RUTA DE LA CARXOFA
Després de l’aturada de l’any passat, forçada per la
situació sanitària, aquest mes ha tornat a celebrar-se
la Ruta de la Carxofa i Memorial Josep Oliva. Carros,
tartanes i carruatges han sortit a fer un recorregut
pel municipi (camí de la platja, camí de la Marina...).
Aquesta activitat ret homenatge a Josep Oliva, pagès
que va lluitar per recordar les tradicions agrícoles locals,
i dona inici a la temporada de la carxofa al Prat.

N19, NOVA LÍNIA D’AUTOBÚS
NOCTURN
A partir de la nit del 26 al 27 de desembre,
el Prat comptarà amb una nova línia
d’autobús nocturn, l’N19, que connectarà
Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat
(terminals T1 i T2 de l’aeroport i estació
de rodalies), amb una freqüència de
pas de 30 minuts. A més, les línies que
connecten l’aeroport amb la pl. Catalunya
de Barcelona, la N17 i la N18, augmentaran
la freqüència als 15 minuts (la N17, amb
parades per tota la ciutat, i la N18, amb
una parada al Prat Estació). A l’últim, la línia
N16 passarà a tenir un servei directe entre
Castelldefels, Gavà i Viladecans i, per tant,
deixarà de tenir parades a la nostra ciutat.

VISITA A UNA PRATENCA QUE HA FET
100 ANYS

EL PRAT RECIBE 7 NUEVOS MÓDULOS
DEL BICIBOX

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el tinent d’alcalde de
Ciutadania, Quim Bartolomé, han visitat Eusebia del Villar
Herrero amb motiu del seu centenari. L’Eusebia va néixer a
Medina del Campo (Valladolid) i es va instal•lar al Prat l’any
1964. Durant un període de la seva vida va viure a Miranda de
Ebro (Burgos), però va tornar al Prat. La pandèmia ha afectat
la seva salut mental, ja que no ha pogut sortir tant de casa, i la
família ha decidit aquest any ingressar-la en una residència.

Nuestra ciudad está en proceso de instalar siete nuevos módulos de
Bicibox por parte del Área Metropolitana. Se trata de aparcamientos
cerrados con capacidad para 14 bicicletas (más información en
www.bicibox.cat). El primer Bicibox de esta nueva remesa, que
se sumará a las 14 estaciones ya existentes, se ha instalado en la pl.
de la Constitució (foto). Todos los módulos funcionan con energía
solar y se instalan en puntos con alta demanda de movilidad: núcleo
urbano, playa, cerca de estaciones de metro y tren, aeropuerto, etc.

EL PRAT CELEBRA LES JORNADES “SOM
DIVERSITAT”
Els dies 3 i 4 de desembre, la plaça de Catalunya va acollir les
Jornades “Som Diversitat”, pensades per commemorar el 3 de
desembre, Dia Internacional de les Persones amb Diversitat
Funcional, i que van servir per donar visibilitat a aquest col•lectiu
i sensibilitzar la ciutadania pratenca sobre les seves necessitats.
Les Jornades també van donar a conèixer la important tasca
que desenvolupen les associacions i entitats de persones amb
diversitat funcional presents al Prat. Durant els dos dies, es van dur
a terme diferents activitats com gimnàstica adaptada, un circuit
en cadira de rodes i un espectacle de màgia amb el mag Raül.

PATRULLES MIXTES DE POLICIES LOCALS
I MOSSOS D’ESQUADRA

UNA PANTALLA PROTEGEIX LES COLÒNIES
DE GAVINA CORSA I CORB MARÍ DE L’ILLA
DEL MOLÍ

COOPERATIVA AGROECOLÒGICA I
PARADETA DE VENDA A L’INSTITUT LES
SALINES

El Port de Barcelona ha construït una pantalla acústica i visual per
protegir les zones de nidificació de gavina d’Audouin —anomenada
també gavina corsa— i de corb marí establertes a l’illa del Molí, situada
a prop de la desembocadura del riu Llobregat. La pantalla, de 244
metres de llargada i 4,9 d’alçària, separarà les les aus del futur trànsit
de trens de mercaderies que passaran ben a prop. A la foto es veu
la pantalla a la dreta i l’illa del Molí, enmig del riu, a l’esquerra.

Arran dels projectes de treball del cicle formatiu de grau mitjà de
Producció Agroecològica de l’Institut Les Salines, el seu alumnat
ha constituït una cooperativa. La iniciativa s’encarrega de conrear
alguns tipus de fruites i verdures així com de la seva venda durant
l’hora de descans de l’horari lectiu del centre tots els dimecres.
Sota el nom de La Mujada, també tenen actives les xarxes
socials per donar a conèixer com treballen i la seva activitat.

Un any més, des de mitjan desembre fins a passat Reis,
torna al carrer l’operació policial Grèvol, adreçada a reforçar
la seguretat a les zones comercials de la ciutat. Patrulles
mixtes formades per agents de la Policia Local i dels
Mossos d’Esquadra patrullen a peu per tal de prevenir
els delictes en aquestes zones, principalment furts,
robatoris en comerços i altres delictes a la via pública.
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El Prat en Comú i el PSC reorganitzen
el govern municipal

E

ls dos grups que formen
l’executiu municipal, El
Prat en Comú (EPC) i el
PSC, han revisat el seu acord de govern
per adaptar-lo de cara als reptes del final
del mandat. Coincidint amb l’elaboració
del Pressupost municipal per al 2022, l’alcalde, Lluís Mijoler, i el primer tinent d’alcalde, Juan Pedro Pérez, han signat una
addenda a l’acord subscrit el 26 de juny
del 2019, que recull aquesta reorganització de l’executiu. Mijoler en va donar
compte a les entitats en l’audiència pública de pressupostos que va tenir lloc el 20
de desembre.
“Actualment s’ha acomplert un 64 % del
Pla d’Actuació Municipal i un 83 % de l’estratègia de reconstrucció “Ara més que mai”
amb què el vam complementar després de
l’esclat de la pandèmia”, indica l’addenda a
l’acord de govern, que podeu consultar a
l’apartat “Notícies” d’elprat.cat.
El text recorda els canvis de context que
s’han produït al món, al país i al Prat després de la signatura de l’acord de govern
i l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal,
el 2019, i cita en aquest sentit la crisi sanitària, però també social i econòmica de la
covid, així com el debat sobre l’ampliació
de l’aeroport.
“Ens trobem en un context complicat,
però en el qual també s’obren moltes
oportunitats”, constata el text de l’addenda, que indica que “els plans de resiliència
i innovació de la Unió Europea, l’Estat i la
Generalitat ens interpel·len i ens obliguen
a focalitzar esforços a obtenir finançament per tal de desenvolupar projectes
estratègics que ens permetin avançar en
els reptes de l’Agenda 2030 i que s’enquadrin en els objectius que ha definit la UE
en els fons NextGeneration, uns projectes
que han de reforçar tant la cohesió i inclusió social com el model de ciutat del Prat”.

L’objectiu és encarar els reptes del final de mandat
i impulsar projectes innovadors que permetin
captar fons europeus

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler (El
Prat en comú), i el primer tinent
d’alcaldia, Juan Pedro Pérez (PSC),
durant la signatura de l’acord.

Nou organigrama del Govern municipal
ÀREA D’ALCALDIA, INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION:
Juan Pedro Pérez Castro (PSC)
ÀREA D’ECONOMIA, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA: David Vicioso Adrià (EPC)

• Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica: Esther García Fernández (EPC)

ÀREA D’URBANISME I HABITATGE: Alba Bou Jordà (EPC

• Regidoria de Gestió Urbanística: Rafael Duarte Molina (EPC)

ÀREA D’ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA I SERVEIS URBANS:
Joaquim Bartolomé Capdevila (EPC)

• Regidoria de Dret a l’Aigua: Francisco Manuel Lorenzo Gallardo (EPC)

ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA: Pilar Eslava Higueras (EPC)

• Regidoria de Memòria Democràtica: Esther García Fernández (EPC)
• Regidoria de Joventut: Esther García Fernández (EPC)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: Juan Carlos Moreno Roig (PSC)

• Regidoria de Comerç i Turisme: Marina García Vargas (PSC)

ÀREA DE BENESTAR I SALUT: Débora García Barrios (PSC)

• Regidoria de Salut Pública i Consum: Gabriel Soriano Porcella (PSC)

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA: Anna Martín Cuello (EPC)

• Regidoria del Pla d’Actuació Sant Cosme: David Vicioso Adrià (EPC)
• Regidoria d’Acció Comunitària i Drets Humans: Esther García Fernández (EPC)
• Regidoria d’Entitats: Joaquim Bartolomé Capdevila (EPC)
• Regidoria de Feminisme i LGTBI+: Maria Dolors Siles García (EPC)

AGENDA CULTURAL

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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DIJOUS TEATRE

THE MOUNTAIN

Agrupación Señor Serrano

Una reflexió sobre la construcció de la veritat.
Una xarxa d’idees, històries, imatges, accions
i conceptes sustenta l’entramat dramatúrgic
d’aquesta peça de l’Agrupación Señor Serrano.

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

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

TEATRE
17 VECES

Faemino y
cansado
Faemino y Cansado,
els autèntics, els de
sempre. Els seus espectacles, intel·ligents i
surrealistes, són una successió de gags sobre
allò quotidià portat a l’absurd.
Deixen clar que sempre fan el que els dona la
gana i ara, per la seva edat, amb més motiu.
Això si, sempre llegint a Kierkegaard.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 14 i dissabte 15, a les 20 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

EL NINO

Allà on és
més fàcil
veure-s’hi
Ella no pot nedar. Per a ella, ell és real i els seus
ulls que interpel·len l’espectador són els únics
ulls que pot estimar. Aquest amor és difícilment
degradable, com el plàstic. Com una il·lusió.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 23, a les 18 h
Entrada: 8 €

MÚSICA
CARLOTA
FLÂNEUR

Després de publicar el
seu primer EP debut
produït per Ferran
Palau, la jove artista ha
aconseguit posicionar-se dins dels millors nous
talents de l’escena musical, mostrant un pop
delicat, preciosista, colorit i dolç.

L’ESCOLA SONA

Una oportunitat de
veure l’evolució dels
combos de L’Escola
d’Arts en Viu, on els
alumnes practiquen i
passen una bona estona. Us hi esperem!

La Capsa. Dijous 27, a les 19 h

VIU L’OPERA

RIGOLETTO, de Giuseppe Verdi
Projecció d’aquesta òpera enregistrada el
2017 al Gran Teatre del Liceu sota la direcció
d’escena de l’holandes Monique Wagemakers
i la direcció musical del mestre italià Riccardo
Frizza. Amb el debut del tenor Javier Camarena
en el en el rol del duc de Mantua i el baríton
Carlos Álvarez en el rol de Rigoletto.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 28, a les 17.30 h

XERRADA AMB ALBERT
GALCERAN

Descobrirem el mon de
Rigoletto i el seu autor,
Verdi.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 19, a les 19 h

MUCHO
MUCHACHO

Mucho Muchacho
torna a La Capsa
per celebrar el 25è
aniversari de l’àlbum
Hecho, es Simple, de 7 Notas 7 Colores. Un
àlbum icònic, que va marcar una fita dins del
hip hop en espanyol, esdevenint un clàssic del
gènere que en va reescriure les regles.

La Capsa
Divendres 28, a les 22 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

Bar de La Capsa. Divendres 21, a les 20 h

JAM SESSION

Tornen les jam
sessions al Bar de La
Capsa. Una trobada
de músics per tocar
en directe i passar una
bona estona. Aquesta sessió estarà conduïda
per Drop Band.

La Capsa. Diumenge 23, a les 19 h

PRESENTACIÓ DE LA NOVA
TEMPORADA DEL TEATRE
L’ARTESÀ

Vine per descobrir les propostes que
podràs gaudir els mesos de febrer a juny.

Teatre L’Artesà
Diumenge 23, a les 18 h

LECTURA
TERRA DE LLIBRES

EL VIAJE ANIMAL
Mariano
Martinez

El poeta i activista Mariano
Martínez presenta la
seva nova obra. Al marge de la deriva social i
política, l’arrel que sosté el llibre és que, més
enllà de qualsevol simulacre, la vida és possible,
“la materia del alfabeto latido / que se abre al
mundo”. L’acte el presentarà Gustavo Duch,
poeta i activista en l’àmbit de l’agroecologia.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 11, a les 19 h

ART (IN)ÚTIL

Daniel Gasol
És útil l’art? Ha de ser-ho?
Per a qui? Art (in)útil indaga
sobre la utilitat i objecte
de l’art emergent, des del
prisma del fenomen de la
mediatització com “productor” i configurador
de realitats i, per tant, de línies formals i
discursives dels “joves” artistes.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 25, a les 19 h

CINEMA
CINE CLUB

UNE ANNÉE
POLAIRE
(PROFESOR EN
GROENLANDIA)

2018. França
Anders, un professor
acabat de llicenciar, decideix deixar la seva
Dinamarca natal a la recerca d’una aventura
laboral a Groenlàndia. En arribar-hi se sent
estrany i allunyat dels seus habitants, en ser
una comunitat molt tancada.

Cinema Capri. Dimecres 12, a les 19.30 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA
CAPRI

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

XERRADES
LA CORTE DEL REY LOCO

La paraula preval, entre poemes i cançons,
sobre el silenci còmplice de l’oblit. Xerrada a
càrrec del poeta i cantautor Marc Garcia Arnau.
Organització: Assoc. Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Sala d’Actes
Dilluns 24, a les 19.15 h

INICI DE L’ANY NOU XINÈS

L’1 de febrer se celebra l’inici de l’any nou xinès.
Per commemorar l’arribada de l’any del tigre,
trobareu diferents activitats elaborades amb
la comunitat xinesa al Prat.

TALLER FAMILIAR DE FANALETS XINESOS
Dimecres 26, a les 17.30 h
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

TALLER DE NUSOS XINESOS

Dijous 27, a les 18 h
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

EXPOSICIONS
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.

Cèntric Espai Cultural
Fins al 30 d’abril

ENCARA POTS VISITAR

TERRA DE CANVI

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Fins als 30 de gener

IN-SANCTUS?

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 23 de gener

CAPIL·LARITATS

LECTURA

Escola d’Arts Visuals
Fins l’11 de febrer

L’HORA DELS NADONS

POLLETS XICS I GALLINES PICOTINES, amb

OTRA PUTA MIERDA DE
EXPOSICIÓN

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 13 de febrer

INFANTIL
TEATRE I MÚSICA

NÚVOL, NÚVOL

Periferia
Teatro

Espectacle familiar
d’actrius i titelles.
Un joc poètic on,
amb humor i amor,
parlem del que som capaços de donar per
ajudar als altres. Espectacle multipremiat,
inspirat en el conte de La Sirenita.
Edat recomanada: a partir de 4 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 16, a les 12 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3 €

BIBLIOTECA
DE CORDES I
NUSOS

Jose
Antonio
Portillo

Una peça íntima i tendre que torna a L’Artesà
després de la seva inauguració. Una instal·lació.
Un espectacle teatral. Una estructura circular
de fusta on habiten narracions que seran
mostrades al públic després d’un diàleg de
silenci entre la mirada de l’espectador i els
objectes que queden al seu interior.
Edat recomanada: infants entre 8 i 12 anys

Teatre L’Artesà
Diumenge 30, a les 11 i a les 13 h
Entrada: 6 € Anticipada: 4,5 €

Susagna Navó
Pollets i gallines esvaloten el galliner, entren i
surten, canten i juguen a fer el tafaner. Contes
per escoltar, cantar i contar.

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 8 a les 10.30 h i dimarts 11,
a les 17.30 h

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 8. CONTES DE LLOPS amb Susagna
Navó
Dissabte 15. PRINCESES BLAVES I PRÍNCEPS
ENCANTADORS amb Lidia Clua

Dissabte 22. PANAMÀ FA OLOR DE BANANES amb
Umpalumpa
Dissabte 29. CONTES CATALANS amb Gisela
Llimona

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 13, RETRATA’T

Dijous 20, VOLS UNA XAPA?

Dijous 27, JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA

KIT

(Klub Infantil
Tecnològic)

BRAÇ EXTENSIBLE!
Fabricarem un
braç robòtic, fent el
disseny, la construcció
del prototip i fent
una decoració personalitzada!
Edat recomanada: infants de 8 a 12 anys
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 15, a les 10.30 h

AGENDA DE
GENT GRAN
GENER

PROGRAMA DE LLEURE
DE LA GENT GRAN

Inscripcions als tallers del trimestre genermarç: Del 10 al 14 de gener
Apunta’t a les passejades de marxa nòrdica:
26 de gener, taller pràctic
16 de febrer, passejada pels espais naturals
del Prat
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

CENTRE CÍVIC
PALMIRA DOMÈNECH

En la teva llista de propòsits d’any nou, un
d’ells pots ser descobrir l’espai de trobada de
la gent gran a la Palmira. Uneix-te a la tribu
del Rummikub, juga al dominó i a molts jocs
de taula més, fes petits treballs manuals
o simplement peta la xerrada. Apropa`t al
Centre!
Més informació i reserves al 934794535 i a
ccpalmiradomenech@elprat.cat

CENTRE CÍVIC
JARDINS DE LA PAU

Aquest any arriba ple d’activitats a Jardins
amb la passejada fotogràfica l’11, el Club de
lectura el 13 i la Te-rtúlia de Jardins el dia 20
de gener.
A més, aquest mes, tornarem a cantar en
familia amb un fantàstic Karaoke el 16 de
gener. Us hi esperem!
Més informació i reserves al 934782141 i a
ccjardinspau@elprat.cat

CENTRE CÍVIC
SANT JORDI - RIBERA BAIXA

Seguim amb els Dilluns Digitals per resoldre
els teus dubtes tecnològics.
Vine al Centre Cívic!
Més informació i reserves al 933741580 o al
correu ccriberabaixa@elprat.cat

Jordi Gibert Rebull
arqueòleg

“És un tòpic que el
Prat té poca història;
hi ha gent vivint i
treballant en aquest
sector del delta des
de fa molts segles”

Al novembre del 2020,
la reforma de la plaça de
l’Església estava en la fase
àlgida quan els operaris van
topar amb unes restes: les
runes de l’antiga rectoria.
L’arqueòleg encarregat
d’excavar i documentar la
troballa fou Jordi Gibert
Rebull (el Prat, 1975). Doctor
en Història Medieval per la
Universitat Autònoma de
Barcelona, Gibert Rebull és
autor de diversos estudis;
entre ells, el treball A l’ombra
de Barchinona. Antecedents i
gènesi de la societat feudal a
l’entorn del delta del Llobregat
(segles VI-XI), que va rebre la
beca Jaume Codina el 2013.
Ara comissaria l’exposició “El
Prat, una mirada arqueològica”,
que podeu visitar al
Cèntric fins al 30 d’abril.

Com vas arribar a l’arqueologia, i què
te’n fascina?

Des de que vaig començar a estudiar Història, sempre em va interessar l’alta edat
mitjana, un període de forts canvis després
de la desaparició de l’Imperi Romà. Són
uns segles dels quals es conserva poca documentació escrita i en què el recurs a l’arqueologia és bàsic. A més, l’arqueologia proporciona dades sobre la vida de les persones
que els documents no registren. Els textos
són importants, però sempre els ha escrit
algú i aquest algú sempre té interessos.

“L’excavació de la pl.
de l’Església és una
foto fixa de l’incendi
de juliol del 36;
és excepcional”
Què s’hi ha trobat, a l’excavació
arqueològica de la plaça de
l’Església?

Diverses habitacions de l’antiga rectoria,
desapareguda l’any 1936. És un edifici de
finals del segle XVI, ampliat un segle més
tard, i que no només era la residència dels
clergues, sinó també el centre de gestió de
la parròquia. Tenia un paper fonamental en
la vida del Prat de l’època moderna. A més,
l’excavació ha permès documentar amb detall l’incendi del 20 de juliol del 1936. Com
que l’edifici es va enderrocar tot seguit, és
com tenir una foto fixa d’aquell dia. És una
situació que, tot i derivar-se d’un esdeveniment tràgic, és excepcional des del punt de
vista arqueològic.
També hi heu fet prospeccions per
georadar; què han permès descobrir?

Han permès confirmar que l’església dels
segles XVI i XVII estava en bona part sota
l’aparcament del costat de l’església actual.
Sembla que l’estat de conservació de les restes pot ser molt bo, com passa a la rectoria.
L’exposició que has comissariat al
Cèntric mostra aquestes troballes,
però va més enllà: proposa “una
mirada arqueològica” sobre el
Prat. Quins coneixements aporta

Jordi Gibert, a la dreta amb
armilla groga, durant l’excavació
arqueològica de novembre de
2020 a la plaça de l’Església.

aquesta perspectiva sobre una ciutat
històricament tan jove?

Si m’ho permets, aquest és un equívoc que
justament l’exposició vol combatre. Una
cosa és la història de les institucions, i aquí
sí que el Prat és un municipi relativament
recent, dels segles XVI i XVII, i l’altra és la història de la gent o de la societat. Hi ha gent
abans de les institucions, i l’arqueologia és la
que pot treure’n la història a la llum. Aquesta percepció ens ha dut al tòpic de considerar el Prat com un poble amb molt poca
història, quan en realitat hi ha gent vivint i
treballant en aquest sector del delta des de
fa molts segles.

“A l’avinguda Verge
de Montserrat
hem observat
la presència
d’una platja de
fa 1.500 anys”
A l’exposició presenteu també
els resultats d’una prospecció a
l’avinguda de la Verge de Montserrat.
Què s’hi va trobar?

Es va aprofitar la construcció dels aparcaments per poder estudiar els diferents tipus
de sediments, que ens expliquen la història
del delta en els últims 2.000 anys. Les conclusions són realment interessants: hem
pogut observar-hi la presència d’una platja
de fa 1.500 anys o el pas d’un antic braç del
Llobregat per sota del carrer de Jaume Casanovas en fa uns 1.200. Fa uns mil anys, el

riu es va moure de nou, segurament cap a
la llera anterior al desviament del 2004, i tot
el sector de l’avinguda es va convertir en un
espai inundable, de llacunes. També s’ha fet
un estudi de pol·len per reconstruir el paisatge medieval, quan les noves terres del
delta es colonitzen i es comencen a explotar.
Al carrer d’Ignasi Iglesias heu
localitzat restes que ens parlen de la
formació de la ciutat.

Allà hem pogut observar les restes del mas
Gual, dels segles XIV i XV. Era el centre d’una
gran propietat que anava de l’actual carrer
de Jaume Casanovas fins al riu. Cap al segle
XVIII va ser ampliat i reformat i es va convertir en la Torre Gran, que es va enderrocar
l’any 1926 però que encara apareix en algunes fotografies antigues. Aquí la intervenció
s’ha limitat a l’observació dels talls un cop
s’havia excavat el fossat d’ascensor d’uns
habitatges que s’havien de construir. Amb
previsió i eines legals potser s’hauria pogut
fer alguna cosa més.
I ho dic, si em permets un apunt final, perquè, a banda de fer conèixer el patrimoni
arqueològic del Prat, l’exposició del Cèntric
vol ser també una crida a la necessitat de
protegir-lo. I no només em refereixo a la ciutadania, també cal que l’Administració municipal prengui consciència de la necessitat
de disposar d’eines de protecció que passen
principalment per definir àrees d’expectativa arqueològica i per establir protocols de
seguiment d’obres que garanteixin que les
restes no desapareixeran sense abans ser estudiades o que no es faran malbé elements
patrimonials.

Bertran Cazorla
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Arrenca el
projecte Nodum,
per recuperar
els vincles entre
professorat,
famílies i alumnes
debilitats per la
pandèmia

L

a pandèmia ha afectat
de diverses maneres la
vida de les persones. Als
centres educatius, els períodes de confinament i les mesures sanitàries han debilitat la relació i el vincle entre els membres de la comunitat (famílies, professorat,
alumnes, etc.).
El projecte Nodum vol recuperar aquests
vincles, tan importants per avançar en
l’èxit educatiu de l’alumnat. Aquest projecte, impulsat per l’Ajuntament, es desenvolupa en col·laboració amb el grup de
recerca @ERDISC_UAB, de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), i compta
amb la participació de totes les directores
de les escoles bressol públiques, AMPA i
AFA, professorat i famílies de les diferents
etapes educatives, que han treballat plegades a partir de diferents dinàmiques.

El testimoni de 4 participants
en el projecte Nodum
Miquel Àngel
Essomba i
Gelabert

Responsable del
projecte i del Grup
ERDISC de la UAB
“Nodum significa ‘nus’ en llatí. Després
de les fases més dures de la pandèmia,
totes i tots hem pres consciència que
alguns vincles s’han esllanguit, o fins
i tot trencat, a causa de les dificultats
imposades per la comunicació i la
trobada. Si l’energia i la vitalitat copsades
durant les sessions ja realitzades del
programa s’estenen al conjunt de la
ciutat, la comunitat educativa del Prat
haurà assolit el repte de fer de la crisi
una oportunitat. Ho tenim a tocar!”

Íngrid
Cabada
Malia
Un dels tallers
del projecte.

De l’adversitat a l’oportunitat
Les persones participants en Nodum han
treballat en diferents fases per identificar
com ens hem sentit durant la pandèmia,
què hem perdut, què hem après i què podem mantenir per tal de decidir i dissenyar
conjuntament quines accions prioritàries
podem realitzar, tant als centres educatius
com a la ciutat.
L’objectiu és recuperar, enfortir o generar nous vincles entre família i escola a través d’accions que tinguin com a finalitat la
generació de confiança entre professorat
i famílies, l’acompanyament als col·lectius
que han vist truncades les transicions educatives, la compensació a les restriccions
físiques (distància, mascareta, aforament),
accions de participació de les famílies a
l’escola o la generació d’espais compartits
entre famílies i professorat, entre d’altres.

Educadora de
l’Escola Bressol
La Granota
“Ha sigut molt enriquidor poder
estar reunida amb un professorat de
diferents escoles i nivells, direccions
i famílies, i veure tantes coses en
comú que hi ha entre nosaltres”.

Noemí
Úbeda
Santaularia

Presidenta AFA
Institut Escola
Pepa Colomer
“Aquest projecte ens ha donat la
possibilitat de tornar a compartir
un espai de treball entre famílies
i professorat, i això ens ha ajudat
a empatitzar, a veure que les
preocupacions i neguits són compartits.
Si totes les parts implicades sumem,
sempre surten idees potents, positives
i meravelloses per poder adaptar-nos
als canvis i apropar-nos una mica més”
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Els Espais Familiars de les
escoles bressol demostren
els seus beneficis per a
infants i famílies
Oberts a totes les famílies de la ciutat, ajuden a
reforçar els lligams personals i propicien la creació
de grups per a l’acompanyament de la criança

E

ls Espais Familiars de
les escoles bressol municipals del Prat estan
demostrant els seus beneficis tant per
als infants com per a les famílies que hi
participen.
Aquests espais ofereixen orientació,
acompanyament i suport a la criança,
benestar als progenitors i als infants, compartint i intercanviant experiències amb
altres famílies; es converteixen en llocs de
trobada i de relació social de petits i grans.
En aquests espais, acompanyats per professionals en la petita infància, han sorgit
tallers i s’han realitzat propostes aportades per les pròpies famílies.

Andrea
Rodríguez
Osorio

Mare de Nico

“Et sents acollida
i acompanyada”
Com que el Nico no està escolaritzat,
ens vam iniciar en els Espais Familiars
perquè es relacionés amb altres infants
i tingués un ambient de joc diferent del
de casa. Ens agrada molt, és un espai
molt agradable, amb professionals
molt preparades i, al final, els adults
també socialitzem amb altres famílies
i et sents acollida i acompanyada.

Els tres Espais
Familiars existents
a les escoles bressol
del Prat:
ESPAI FAMILIAR
Per a infants de 9 a 36 mesos

• Dijous de 16.30 a 18.30 h
Escola Bressol Municipal El

entre famílies i professionals, la qual cosa
fa que l’adult i l’infant se sentin acollits i es
creïn complicitats molt saludables.
L’experiència ha demostrat que els Espais Familiars generen molts beneficis:
són entorns socialitzadors, ajuden a reforçar els lligams entre mares i pares i fills
i filles, propicien la creació de grups d’ajuda i, en general, posen en valor el fet de
poder aprendre amb els altres i dels altres.
Oberts a totes les
famílies del Prat

Cabusset

• Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
Escola Bressol Municipal La Blaveta
ESPAI NADÓ
Per a dones embarassades i infants
de 0 a 9 mesos

• Dimarts de 16 a 18 h

Escola Bressol Municipal El
Cabusset
Vinculat al Centre d’Atenció
Primària
ESPAI DE JOC

Complicitat entre famílies
i professionals

Els Espais Familiars estan oberts a totes les
famílies de la ciutat, tant si porten els seus
infants a les escoles bressol com si no, entre els mesos d’octubre a juny. Les inscripcions es realitzen als mateixos centres on
s’ofereix el servei.

Són sessions amb un ambient distès on, a
partir del vincle, de la comprensió empàtica i de l’escolta activa, es generen aliances

Més informació a
elprat.cat/educació

Escola Bressol Municipal La Granota

Per a infants de 0 a 3 anys i
germans/es de fins a 6 anys

• Dilluns i dimecres de 17 a 19 h

Escola Bressol Municipal La Blaveta

• Dimarts i dijous de 17 a 19 h
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25 anys millorant la
convivència al Prat
El Servei de Mediació de l’Ajuntament
compleix un quart de segle

E

l Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària de
l’Ajuntament del Prat va
néixer l’any 1997, amb l’objectiu de millorar la convivència a la ciutat facilitant la
trobada i l’acord entre persones enfrontades per algun conflicte. Va ser un projecte
pioner a Catalunya que ha esdevingut un
referent per a molts altres municipis.
Als seus inicis, el Servei de Mediació es va
centrar en la gestió de conflictes relacionats
amb els sorolls al carrer, les dificultats de relació o les humitats i la neteja dels espais
comuns. Ràpidament va evolucionar i també va començar a atendre i acompanyar situacions de conflictes familiars, en entitats i
associacions, escoles i instituts i també sobre l’ús de l’espai públic.
1.100 casos en els darrers 5 anys
Ens els darrers cinc anys, el Servei de Mediació ha gestionat més de 1.100 casos,
tot centrant la mirada a acompanyar les
persones perquè elles mateixes puguin
arribar als acords que satisfacin les seves
necessitats i interessos.

El testimoni de tres usuaris
del Servei de Mediació

Jordi Vilà
Ayora
“Venir a Mediació m’ha aportat la
tranquil·litat d’haver intentat resoldre
un conflicte per la via del diàleg. Les
treballadores que gestionen el servei
tenen un tracte excel•lent i empatitzen
amb els problemes de les persones.
En la meva situació en concret,
malauradament, l’altra part no va voler
continuar amb el procés de mediació”.

Trinidad
Bermúdez
Rosales
El servei treballa en xarxa amb altres departaments de l’Ajuntament per oferir la
millor estratègia d’intervenció per als ciutadans i les ciutadanes en tots els diferents
casos.
Gratuït i imparcial
El Servei de Mediació és gratuït i aborda
tota mena de conflictes relacionats amb la
convivència quotidiana dins del municipi.
A través del diàleg, l’equip professional
de mediadores de l’Ajuntament orienta i
acompanya les diferents parts implicades
per tal de millorar una situació concreta.
Tot els casos es treballen de manera imparcial i sempre es vetlla per l’equilibri entre les parts, fent acompanyament durant
tot el procés.
Les sessions de mediació es duen a terme en un espai neutral i amable. A més, es
basen en la voluntarietat, el respecte mutu
i la corresponsabilitat de les parts davant
d’una situació que es pretén millorar.
El servei és obert a tota la ciutadania, de
dilluns a divendres, i està ubicat a les Cases
d’en Puig.

“Venir a Mediació em va anar molt
bé; em vaig desfogar, em vaig sentir
escoltada i no jutjada i vaig sortir
empoderada, amb més confiança i
segura en la situació que estava vivint.
La situació per la qual vaig venir es va
solucionar. Les mediadores em van
aportar eines i pautes i vaig començar a
veure d’una manera diferent la situació”.

Juan
Larios
Medina
“Teníem un problema veïnal i a Mediació
ens van assessorar i ens van ajudar
amb les gestions a realitzar per poder
solucionar-ho. Tot i que no s’ha pogut
resoldre encara a dia d’avui, al Servei de
Mediació m’he sentit bé, a gust, escoltat
i recolzat per intentar solucionar-ho”.

Aquesta foto, de fa 15 anys, mostra un
grup de joves participant en el Servei de
Mediació Reparadora, que ja porta una
llarga trajectòria a la nostra ciutat.

La mediació reparadora,
un pas més enllà

El Servei de Mediació
organitza diverses activitats
comunitàries al llarg
de l’any a la ciutat.

21 de gener, Dia de la
Mediació
Cada any, amb motiu del Dia de la Mediació (21 de
gener), el Servei de Mediació organitza activitats.

El Servei de Mediació Reparadora també és un servei

Enguany serà un videofòrum de la pel·lícula Un Dios

gratuït i s’adreça a persones que han estat objecte

salvaje, de Roman Polanski, que es durà a terme
el 19 de gener a les 18 h a les Cases d’en Puig (pl.
de l’Agricultura). La pel·lícula aborda una situació
problemàtica entre dues famílies després d’un
enfrontament dels seus fills al pati de l’escola. Aquesta
activitat forma part de l’Aula de Ciutadania i les
inscripcions per participar-hi es podran fer a partir del
10 gener a les Cases d’en Puig, al telèfon 93 379 00 50
ext. 5600 o al web online.elprat.cat.

d’un expedient sancionador per infraccions lleus
de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
Ciutadana.
Aquesta ordenança preveu la possibilitat de substituir
voluntàriament sancions econòmiques per formes
alternatives que ajudin a millorar la convivència.
Amb aquest servei, es pretén que les persones
implicades assumeixin la seva responsabilitat i també
un compromís de millora i la no repetició de les
actuacions que han motivat la sanció.

Més informació a elprat.cat/convivencia
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ha programat dos cursets que poden ser
d’utilitat:

• Justificació de subvencions. Aquesta

Imatge de la
darrera Jornada
d’Entitats del Prat.

formació presencial es farà el dijous 20 de
gener, de 18 a 20 h. Servirà per resoldre
dubtes en relació amb les subvencions
demanades el 2021 i com justificar-les de
forma correcta.

•

Redacta els teus projectes per a
una subvenció. Es farà, també presen-

Tallers per ajudar les entitats a
justificar i demanar subvencions
Es faran tres formacions presencials
els dies 20, 24 i 31 de gener
Al gener, les entitats i associacions del Prat
solen avaluar econòmicament el curs anterior, reten comptes als socis i i a les sòcies i enfoquen nous objectius i reptes de
cara al nou any. L’avaluació econòmica de
l’any 2021 està marcada per la justificació

de les subvencions municipals rebudes,
que cal presentar el 31 de gener del 2022.
Per tal d’acompanyar les entitats pratenques en aquest procés d’avaluació i
planificació, el Servei de Formació i Assessorament a Entitats de l’Ajuntament

cialment, els dilluns 24 i 31 de gener, de
18 a 20 h. La formació busca, a partir de la
participació de totes les persones sòcies,
planificar l’any i dotar d’eines l’entitat per
fer cerca de finançament de projectes.
Les inscripcions als cursos es faran a través de l’Aula de Ciutadania (elprat.cat/
aulaciutadania) de les Cases d’en Puig
(plaça de l’Agricultura), a partir del proper
dia 10 de gener. Trobareu més informació
al Servei de Formació i Assessorament a
Entitats, telèfon 933 790 050 (extensió
5600), entitats@elprat.cat.

Espacio para que mayores de 55 puedan
desarrollar proyectos artísticos
El Programa Municipal de la Gent Gran
ha impulsado un nuevo proyecto con el
objetivo de que cualquier pratense mayor de 55 años pueda disponer de un espacio donde llevar a cabo sus creaciones
artísticas. También se podrá utilizar para
realizar reparaciones y/o para el aprendizaje de nuevas técnicas de creación, como
marquetería o pintura. El espacio de trabajo (foto) estará disponible anualmente,
desde enero hasta septiembre, ya que a
partir de octubre el taller está destinado
a la creación del tradicional pesebre de las
personas mayores.
El próximo 15 de enero se abrirá el período de inscripciones y los espacios de
trabajo estarán disponibles a partir del 1
de febrero.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Cooperativa Obrera de Vivien-

das, entidad que cede los espacios para
realizar este proyecto colaborativo.
Para más información hay que dirigirse
los lunes y los jueves de manera presen-

cial al Punt d’Informació de la Gent Gran,
situado en las Cases d’en Puig, o bien enviar un correo electrónico a gentgran@
elprat.cat o llamar al 933 790 050.
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Reabre el bar
del CC Sant
Jordi – Ribera
Baixa de la
mano de
Rubricatus
El bar del Centro Cívico Sant Jordi – Ribera Baixa ha reabierto, esta vez de la mano
del Centro Ocupacional de La Fundació
Rubricatus, que ofrece servicio a personas con diversidad funcional. El espacio
de bar del Ribera nace con el propósito
de ampliar el escenario de oportunidades
laborales para estas personas, en un mundo marcado por la precariedad y la falta
de alternativas para el colectivo. La Fun-

dació Rubricatus quiere que este espacio
se convierta en el entorno facilitador para
el aprendizaje, la interacción y la conexión
de estas personas con la comunidad, que
haga realidad el objetivo primordial de La

Fundació: la inclusión real y efectiva de
personas con discapacidad. Como dicen
en La Fundación, “esto no sólo es un bar”, y
animan a toda la ciudadanía a utilizar este
nuevo servicio público.

ción de alimentos y la integración social
para trabajar el derecho a la alimentación,
la inclusión social y el reciclaje de residuos. La Botiga ha pasado de un modelo
meramente asistencial (el antiguo Punt
Solidari), que no lograba cambios en la
vida de las personas usuarias, a otro que
fomenta su participación e implicación en
la gestión del servicio.

El proyecto de ECIU desarrolla propuestas organizativas desde el aspecto social,
ambiental, económico y legal que interpelan a todo el ecosistema local relacionado con la alimentación, la economía, el
cooperativismo y la atención social.
Recientemente, varias entidades sociales de los Países Bajos visitaron La Botiga,
interesadas por su innovador modelo.

Universidades
europeas
estudian la
experiencia
de La Botiga
La Botiga, el nuevo servicio de garantía
alimentaria puesto en marcha recientemente en El Prat y que es la evolución del
antiguo Punt Solidari, está siendo objeto
de análisis de un equipo de 10 estudiantes e investigadores de diversas universidades europeas.
The European Consortium of Innovative Universities (ECIU), con el liderazgo
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), ha desarrollado un proyecto de investigación sobre los retos de La Botiga,
aportando información sobre los modelos existentes a nivel mundial y desarrollando los objetivos prioritarios para un
modelo propio basado en la redistribu-
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Neix l’Oficina
de Polígons
per millorar la
competitivitat
de les empreses
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament del Prat, amb el suport
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha
dissenyat i posat en marxa una nova eina
de suport a les empreses del municipi:
l’Oficina de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE), tel. 934 786 878, oficinapae@
elprat.cat .
L’OPAE ha de servir per agilitzar els canals d’interlocució entre el teixit econòmic i l’Ajuntament i desenvolupar projectes de forma conjunta amb les empreses
per millorar-ne la competitivitat i la dinamització del mercat de treball.
L’OPAE se centra en tres línies de treball,
a desenvolupar en col·laboració amb les
empreses:

•

Promoure l’equitat d’oportunitats
en el treball en clau d’igualtat de
gènere, amb programes d’acompanya-

•

Impulsar projectes de millora de
l’ocupabilitat i de formació de qualitat, adequant-la a les necessitats de les

empreses i impulsant la Formació Professional (FP) Dual.

ment. El 23 de novembre ja es va organitzar la jornada “Al Prat Igualem”.

• Promocionar la sostenibilitat a les
empreses amb projectes vinculats a la

transició energètica.

Impuls a la digitalització
del sector logístic del Prat,
que suma 250 empreses i
16.000 llocs de treball
Al Prat, el sector logístic és estratègic: aeroport, port, ZAL... Al nostre municipi la
logística suma 247 empreses i 16.518 llocs
de treball (el 32 % del total). Per això, els
ajuntaments del Prat, Sant Boi i Viladecans impulsen el projecte “Logística 4.0:
generant un ecosistema d’innovació”, per
acompanyar les empreses del territori en
el procés de digitalització i impuls de la
seva competitivitat.
Durant el seu primer any, el projecte,
emmarcat en el programa Treball, Talent i
Tecnologia, ha dut a terme una diagnosi
de la cadena de valor de la logística i la dis-

tribució a altres municipis. Ara comença
el segon any, en què es desenvoluparà
un pla integral, amb accions formatives
que afavoriran el desenvolupament competencial de les persones i impulsaran la
competitivitat del model productiu per
disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la
inserció laboral de qualitat.
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament del Prat posarà en marxa
un Laboratori d’Innovació Logística, finançat amb fons europeus. Serà una eina
per augmentar el rendiment del sector logístic pratenc.
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Jordi Hueto

President de la
Creu Roja del Prat

Quan sorgeix la Creu Roja al Prat?
Hi ha documents que acrediten
que ja existia des del 1904 ajudant
de diverses maneres: des de serveis
preventius a recollida d’aliments i
joguines, a pal·liar els efectes de les
riuades quan es desbordava el riu, o
fent el servei de socorrisme a la platja.
Quantes persones hi treballen
actualment?
Com a personal tenim dues tècniques,
el coordinador —que és compartit
amb la Creu Roja de Viladecans— i
un altre tècnic que és qui porta els
temes d’hàbits saludables i campanyes
de primers auxilis a escoles, entre
altres que també compartim amb el
municipi veí.
També compteu amb una extensa
xarxa de persones voluntàries
Exacte, en són un centenar, que hem
anat ampliant en aquest darrer any i
mig de pandèmia. També comptem
amb persones sòcies, entitats o
empreses que col•laboren, i això ens
permet dur a terme projectes sense
tenir una dependència econòmica per
tirar endavant aquells que considerem
adequats.
També altres entitats o empreses...
Sí, tenim donacions de persones a
títol individual, entitats i empreses
per poder donar targetes per Banc
dels Aliments, que han arribat a 360
famílies fins al novembre. Recentment,
també hem fet campanyes com la de
vestuari d’hivern, que ha arribat a 34
famílies, o de material escolar, en què
vam arribar a un centenar d’infants.
A més, entre les entitats del Tercer
Sector fem un treball transversal.
Per exemple, aquí no fem temes de
formació i ocupació i derivem a les
persones al Centre de Promoció Social
Francesc Palau, que sí en té, o a la
inversa.

Membres de la Creu Roja
del Prat, amb bosses
de joguines preparades
per ser repartides.

UNA ENTITAT
SOCIAL CADA
MES
CREU ROJA
DEL PRAT

La Creu Roja del Prat preveu doblar
el nombre de joguines recollides
amb la campanya solidària
“Tots els infants tenen dret
a rebre una joguina nova”
La Creu Roja del Prat estima superar les
200 famílies en la tradicional campanya
solidària de recollida de joguines perquè
cap nen o nena se’n quedi sense. El president de l’entitat, Jordi Hueto, assenyala
que “superarem aquest número, segur,
perquè ens continuen arribant demandes
per part de Serveis Socials”.
Aquest és tan sols una mostra més dels
efectes de la pandèmia, que encara són
ben presents. Durant el darrer any i mig
de pandèmia, la Creu Roja local (Premi
Ciutat del Prat 2021) ha estat fent una tasca intensa per pal·liar els efectes en la ciutadania amb el repartiment de mascaretes al personal essencial durant el primer
confinament, però també a les residències
de gent gran amb la col•laboració de Protecció Civil de l’Ajuntament del Prat o el
repartiment d’aliments de l’antic Punt Solidari —actualment La Botiga—. I és que
l’atenció a les famílies durant els primers
mesos es va arribar a incrementar en un
50 %: “ens hem trobat amb persones que
abans col·laboraven amb Creu Roja fent

aportacions i ara han hagut de venir aquí
a demanar ajuda”, explica Hueto, que vol
destacar el paper imprescindible de la
gent del Prat: “sense aquesta implicació
de la ciutadania hauria estat impossible”
La gent que dorm al carrer, els
vulnerables dels vulnerables
El sensellarisme al Prat també s’ha duplicat en els últims anys. Segons el president
de Creu Roja, si abans es parlava d’una
desena de persones ara ja en són més de
20 i s’arriba a pics de 30. En aquests moments l’entitat realitza sortides setmanals
amb un grup de persones voluntàries
per repartir menjar, productes d’higiene
i mantes. Una tasca que realitzen amb altres entitats i el propi Ajuntament. Tal com
reivindica Hueto,“no deixa de ser una part
visible, encara que de vegades no la volem veure, del nostre entorn”.

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

FLAIXOS
D’ESPORTS

NIL LLOP, A LES PORTES DELS JJOO D’HIVERN DE PEQUÍN 2022
El patinador pratenc Nil Llop es troba a un pas de poder participar en els seus primers Jocs Olímpics d’Hivern, els de Pequín 2022,
que se celebraran del 4 al 20 de febrer. En la darrera prova de la Copa del Món d’aquesta temporada a Calgary (Canadà), última
competició puntuable per als JJOO, Llop va acabar com a primer reserva de la distància de 500 m i segon reserva en els 1000
m. El pratenc no va poder certificar de manera matemàtica el seu bitllet olímpic després que a Calgary no aconseguís rebaixar
els seus millors temps en les dues distàncies. I ho va tenir molt a prop. En la prova dels 500 m va batre de manera espectacular
el seu propi rècord d’Espanya, un temps que el classificava directament per a Pequín’22. El pratenc va acabar quart, a un pas del
podi (la seva millor classificació en una Copa del Món absoluta). Tot això, abans que els jutges, amb la prova ja acabada, decidissin
desqualificar-lo per haver comès una petita infracció durant la cursa. Va ser un cop dur per al potablava, que de cop es va veure
al fons de la classificació i sense que el seu temps comptés. Hores més tard, en la cursa dels 1000 m (segona oportunitat per
assegurar-se els Jocs) i molt condicionat anímicament pel que havia passat, tampoc va poder aconseguir la classificació olímpica.
D’aquesta manera, Nil Llop queda com a primer reserva en els 500 m i segon reserva en els 1000 m. Les opcions
de ser als Jocs no s’han esvaït i ara haurà d’esperar les renúncies que hauran de fer els països amb més patinadors
classificats i accedir així a Pequín’22. Ho sabrem entre el 17 i el 21 de gener. Si va als JJOO, Llop serà el primer esportista
del Prat a competir en uns Jocs Olímpics d’Hivern i el primer espanyol a fer-ho en patinatge de velocitat.

EL PATINATGE PRATENC TANCA L’ANY AMB
EL RETORN DEL TROFEU SOLIDARI

ULTRAMARATÓ SOLIDÀRIA PER RECOLLIR
JOGUINES

El patinatge de velocitat pratenc i català s’ha tornat a reunir
amb motiu del tradicional Trofeu Solidari que organitzen els
clubs locals Delta i Cobra i que serveix com a cloenda de l’any.
La pandèmia va impedir-ne la celebració l’any passat. Enguany
hi han participat uns 150 patinadors i patinadores i les seves
famílies, que també han aportat aliments i joguines per a
famílies necessitades. Aquest acte, a més, ha estat el darrer
abans que Cobra i Delta es fusionin oficialment.

El dissabte 11 de desembre es va celebrar el repte solidari “Cap
infant fora de joc”, organitzat per la Fundació de la Federació
Catalana de Futbol i Creu Roja Joventut, amb la participació de
14 clubs de futbol del Baix Llobregat. L’exàrbitre i ultrafondista
Hèctor Robas va recórrer a peu 75 km, entre Begues i Olesa
de Montserrat, passant per 14 camps de futbol; entre ells, el
del CEM Julio Méndez (foto), on juga l’Atlètic Prat Delta.
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Els infants de la ciutat reclamen
el seu dret a ser escoltats
El passat divendres 10 de desembre,
el Consell dels Infants del Prat, format per una trentena de nens, nenes, nois i noies, va renovar la meitat
dels seus membres, en un acte celebrat al saló del plens de la Casa de
la Vila.
El Consell dels Infants és un òrgan
de participació que permet que els
més petits i petites de la societat
pratenca puguin col·laborar activament en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat.

Objectius del curs
Durant aquest curs escolar, el Consell posarà el focus en la participació i el dret a l’escolta dels infants
del Prat, en el context del PLIA (Pla
Local de la Infància i l’Adolescència)
que s’està promovent a la ciutat. El
Consell s’ha proposat fer feina en els
següents àmbits:

•

Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics
entre els infants del Prat.

• Promoure els drets de la infància
a la ciutat.

• Repensar la ciutat a partir de la
participació dels infants, com a garantia d’una ciutat millor.

• Definir noves i més freqüents es-

tratègies de connexió entre el Consell dels Infants i l’alumnat dels centres educatius, així com dels infants
del Prat en general.

• Fer arribar les seves propostes i

inquietuds als serveis municipals i
regidories que hi estan relacionades.

Com funciona el Consell
dels Infants?
El Consell dels Infants és l’òrgan de
participació que permet que els
nens, les nenes, els nois i les noies
puguin col·laborar activament en la
construcció, el desenvolupament i la
millora de la ciutat, aportant el seu
punt de vista sobre com volen que
sigui el municipi, expressant què els
agrada i què no i oferint idees per
millorar-lo.
El Consell està format per un mínim de 20 i un màxim de 30 membre d’11 a 13 anys de la ciutat (de 6è
de primària i 1er d’ESO), i cada dos
anys se’n renova la meitat dels membres. Amb l’acte del 10 de desembre
hi van entrar 14 nous membres, de
manera que ara el Consell dels Infants ha passat a tenir-ne 29.

Vídeo a elprat.tv

Roger Molina
Conseller entrant
“Esperem millorar la ciutat i que els
infants ens sentim col•laboradors i
representats per nosaltres mateixos”.

Marc Chofi
i Júlia Cruz
Consellers
sortints

“Animem les noves conselleres i
consellers a fer-se escoltar i que així
puguin ajudar a canviar el Prat. Esperem
que gaudiu tant com nosaltres ho
hem fet. No perdeu l’esperança per
canviar la ciutat i el vostre voltant”.

