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lega marzo y con él un 
nuevo Día Internacional de 
la Mujer. Después de dos 
años marcados por la pan-
demia, esperamos que en 

2022 la reivindicación feminista vuelva a 
tomar plazas y calles de todo el mundo, 
y también de El Prat.

Pioneras como aquellas que impulsa-
ron en nuestra ciudad el primer centro 
de planificación familiar del Estado, o 
como las que evoca la ilustradora local 
Stella Rubio en la contraportada de la 
revista, han permitido que avancemos 
mucho. Pero todavía queda mucho tra-
bajo por hacer, tal y como nos indican 
los datos que esta revista recuerda arriba 
de cada una de sus páginas. Y tal y como 
lo explican en la entrevista las mujeres 
jóvenes y valientes que han impulsado 

en su instituto el grupo feminista Liber-
tas, una experiencia que ojalá se repita 
en muchos centros de nuestra ciudad.

Gente como ellas, luchando por la 
igualdad de las mujeres, realizan una 
contribución clave para construir una 
ciudad comprometida, igualitaria. Una 
ciudad en la que todo el mundo, inde-
pendientemente de su condición, pue-
da desarrollar con libertad una vida ple-
na y feliz. Una ciudad, en definitiva, que 
cuide a su gente.

L
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Una ciutat feminista, una ciutat 
millor per a tothom

rriba el mes de març i 
amb ell un nou Dia In-
ternacional de la Dona. 
Després de dos anys 
marcats per la pandè-

mia, esperem que aquest 2022 la reivin-
dicació feminista torni a prendre places 
i carrers de tot el món, i també del Prat.

Pioneres com aquelles que van impul-
sar a la nostra ciutat el primer centre de 
planificació familiar de l’Estat, o com les 
que evoca la il·lustradora local Stella Ru-
bio a la contraportada de la revista, han 
permès que avancem molt. Però encara 
queda molta feina per fer, tal i com ens 
indiquen les dades que aquesta revista 
recorda a dalt de cadascuna de les seves 
planes. I tal i com ho expliquen en l’en-
trevista les dones joves i valentes que 

han impulsat al seu institut el grup femi-
nista Libertas, una experiència que tan 
de bo es repeteixi en molts centres de la 
nostra ciutat.

Gent com elles, lluitant per la igualtat 
de les dones, fan una contribució clau 
per construir una ciutat compromesa, 
igualitària. Una ciutat on tothom inde-
pendentment de la seva condició, pu-
gui desenvolupar amb llibertat una vida 
plena i feliç. Una ciutat, en definitiva, 
que cuidi la seva gent.

A
Al Prat hi viuen 33.549 dones, el 52 % 

del total de població.
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El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Prat va 
atendre l’any passat 701 dones.

a ha arribat el mes de 
març i, amb ell, una de 
les jornades més im-

portants del calendari feminista, el 
8M, Dia Internacional de les Dones. 

Enguany, la campanya entorn del 
8M a la nostra ciutat vol visibilitzar 
i posar en valor el món de les cures, 
que són la base sobre la qual es sos-
té la vida, el benestar comunitari i 
l’avenç social.  

El manifest i la programació del 8M 
al Prat, treballats de forma col·labora-
tiva en el Consell de Dones, han posat 
sobre la taula que elles desenvolupen 
majoritàriament aquestes tasques de 
manera invisible i sense prou reco-
neixement social i econòmic. Per això, 
cal, d’una banda, fer visibles les perso-
nes que cuiden, i, de l’altra, fer servir 
aquesta visibilització per aconseguir 
més corresponsabilitat social.

Durant el mes de març es durà a ter-
me tot un seguit d’activitats organit-
zades per l’Ajuntament i les diferents 
entitats i col·lectius amb l’objectiu de 
seguir conscienciant la ciutadania.

L’acte central, el 7 de març 
L’acte central de les activitats al Prat 
tindrà lloc el dilluns 7 de març a la pl. 
de Catalunya, amb la lectura del mani-
fest. També hi haurà una actuació de 
dansa a càrrec de l’Escola d’Arts en Viu 
i la col·laboració de Mujeres Maravillas 
i el grup Libertas. La Colla Castellera 
del Prat hi aixecarà un pilar, i també 
s’hi faran altres activitats. Una mica 
abans, a les 17:45 hores, es realitzarà 
una marxa reivindicativa impulsada 
pel col·lectiu feminista Vídues 08820 i 
treballada conjuntament amb el Con-

J
8M: l’empremta 
de les cures

Trobareu tota la 
programació al voltant 

del Dia Internacional 
de les Dones a la nostra 

ciutat a elprat.cat/dones

La imatge del 8M
La imatge de la campanya del 8M al Prat és obra de les artistes 
locals Maite Travé i Luis Higueras, membres de l’associació artística 
L’Atòmica. Es tracta, de fet, d’una campanya anual a través de les 
diferents cites feministes de l’any: 8M, Trobada de Dones, 25N i Dia 
d’Acció per la Salut de les Dones.

Aquesta primera imatge fa referència al pit femení com un símbol 
de les cures cap a les altres persones i també cap a les dones mateixes.
La imatge del cartell representa també un símbol de llibertat de la 
dona apoderada, que fa ús del seu cos d’una manera lliure i sense 
convencions socials imposades. El pit està representat com una 
empremta d’una part del cos, que pretén deixar constància del llegat 
exclusiu de les dones al llarg de la història. 
Podeu consultar tot el programa d’activitats i una entrevista amb 
l’equip creador del cartell a elprat.cat/dones.
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El 57 % de la població del Prat de més de 65 anys són dones 
(2.135 persones).

sell de Dones. El recorregut anirà de 
Verge de Montserrat a pl. Catalunya.

Més de 60 activitats 
El dimecres 9 de març a les 19 hores, 
al Cèntric, la filòsofa Clara Serra con-
duirà la xerrada “Feminisme o iden-
titarisme?”, que servirà per conèixer 
la realitat dels diferents feminismes 
emergents a la nostra societat. 

El dia 10, a les 19 hores, es durà a 
terme, també al Cèntric, la taula rodo-
na “El treball de cura: tothom en parla 
però qui el fa?”. La doctora en socio-

logia Sara Moreno realitzarà una ex-
posició sobre l’organització social del 
temps. Hi participaran dones del Prat 
amb l’objectiu d’aportar la seva visió 
des de diferents esferes de les cures. 

El Prat es tenyirà de color lila tot el 
mes de març gràcies a les més de 60 
activitats que s’hi duran a terme des 
de les entitats feministes, socials, cul-
turals i veïnals. 

La programació comprèn activitats 
escèniques i musicals, artístiques, es-
portives, divulgatives, amb molts es-
pais de reflexió i treball comunitari. 

També els centres educatius del 
Prat han preparat un munt d’activitats 
per treballar la sensibilització a la co-
munitat educativa local.

Tallers per a dones en atur 
L’Ajuntament també organitza dos 
tallers matinals per a dones en atur: 
Gestió dels sabotejadors interns (8, 9 
i 10 de març) i Re-activa’t: Reprendre 
la feina després d’estar allunyada de 
l’entorn laboral (10 de març). Informa-
ció i inscripcions a slo@elprat.cat o 
tel. 93 478 68 78. 

El manifest reivindicatiu del 8M es duu a terme de manera participativa entre diferents 
agents de la ciutat: el Consell de Dones, les entitats pratenques i els col·lectius 
feministes locals. Enguany, però, es va obrir més la mirada per tal d’implicar-hi més 
la ciutadania i fer-la partícip de la creació del manifest. Per això es van habilitar dos 
espais relacionals per poder participar i donar idees en la creació del manifest. A 
la foto, sessió realitzada a l’equipament cívic Delta del Llobregat el 18 de febrer.

Una de les fotos del “Clic per les Dones” del passat 25N.



Un grup de joves de 
4rt d’ESO de l’Institut 
Ribera Baixa estaven 
preocupades per la 
violència de gènere 
i la LGBTI-fòbia, i van 
decidir actuar: el curs 
passat van crear el 
projecte Libertas, un 
espai feminista on 
reflexionar, apoderar-se 
i actuar per la igualtat 
de gènere. La seva 
iniciativa ha rebut una 
distinció europea que 
atorga el Trinity College 
de Dublín. Amb motiu 
del 8M els demanem 
que ens expliquin la 
seva experiència.

“No ens conformem amb 
el que van aconseguir 

les nostres mares i 
àvies. Hem de seguir 

lluitant per la igualtat”

Entrevista a les impulsores del projecte Libertas, 
a l’Institut Ribera Baixa

D’esquerra a dreta, les integrants del grup Libertas de 
l’Institut Ribera Baixa: Alejandra Galea, Berta Rando, 
Claudia Barbero, Cristina Miró, Montse Espinal, Aitana 
Sánchez-Porro i Adriana Sanz, davant d’un mural amb 
obres de l’alumnat del centre contra la violència masclista.

Hi ha 575 dones del Prat que estan cursant estudis universitaris, 
respecte 470 homes (el 55 %).



Què és el projecte Libertas?
Alejandra Galea: Som un grup, actual-
ment només de noies, però també està 
obert a nois, que vol donar a conèixer 
problemes que hi ha al món com la po-
bresa o les injustícies socials, tant la de 
gènere com altres com el racisme o la 
LGTBI-fòbia. I volem donar veu als joves, 
perquè moltes vegades els adults no 
ens deixen expressar-nos però nosaltres 
ja tenim opinions pròpies sobre aquests 
temes, i volem ajudar a resoldre’ls.

D’on va sorgir la idea?
Cristina Miró: Fa temps que volíem 
formar el grup. A una tutoria vam veure 
Moxie —una pel·lícula sobre una noia 
de 16 anys que, farta del sexisme, publi-
ca una revista feminista a la seva esco-
la— i vam decidir parlar amb els nostres 
tutors i professors del centre, i crear un 
espai de trobada, Libertas.

Quin tipus d’accions feu?
Montse Espinal: El 25-N vam preparar 
una activitat per a tota l’ESO. Repartíem 
polseres liles, i vam preparar un mani-
fest, on reflexionàvem sobre el dia con-
tra la violència masclista. Va tenir molt 
bona acollida.

També treballeu per apoderar les 
vostres companyes i companys?
C.M.: Volem que aquest espai estigui 
obert a què pugui venir qualsevol per-
sona a expressar-se amb llibertat, i que 
senti que se l’escolta sense jutjar.

Quins reptes creieu que haureu 
d’afrontar les dones de la vostra 
generació per conquerir una 
major igualtat?
M.E.: El masclisme abans era més radi-
cal; ara s’està acceptant que la dona és 
igual a l’home i no hem de patir el que 
havien de patir les nostres àvies o ma-
res. En aquest sentit hem tingut molta 
sort, però encara ens trobem amb al-
tres problemes, per exemple laborals. 
M’agradaria que, quan estudiï, no arri-
bi un punt en què hagi de triar entre 
seguir treballant o tenir vida familiar i 
disposar de possibilitats de créixer tant 
en la meva vida personal com en la la-
boral. No vull conformar-me amb el que 

ja hem conquerit. Les dones d’abans ja 
s’han esforçat i han aconseguit que es-
tem molt millor que estaven elles. Hem 
de continuar la seva lluita per la igual-
tat; jo vull aconseguir ser igual que els 
homes, no patir més pel fet de ser dona.
Adriana Sanz: Abans hi havia molt mas-
clisme, però encara ara hem de lluitar 
pels nostres drets. Volem que el jovent 
sigui conscient que les dones seguim 
patint coses que no hauríem de patir.

Quin tipus de masclisme patiu en 
el vostre dia a dia?
[Abans de començar a parlar, totes ex-
pressen amb gestos que en pateixen 
molt.]
Berta Rando: Els adolescents fan mol-
tes bromes, com “ves-te’n a la cuina”, i no 
s’adonen que estan fent mal.
M.E.: Quan una dona fa esport encara 
se li diu que és una marimacho. Això 
pot ferir.
A.G.: O comentaris sobre el nostre cos. 
Que si una té massa pits, que si l’altra 
té un cul molt bonic... No fa gràcia. O la 
vestimenta; si poses roba ampla et diuen 
que vesteixes com un noi, i si et poses 
coses ajustadeset diuen que provoques.
C.M.: Fa poc va ser notícia que en un 
club de futbol dels EUA les dones co-
brarien el mateix que els homes. El que 
hauria de ser normal encara no ho és!

A.G.: O sortir al carrer i que els pares es 
preocupin per l’hora que arribes, com 
has anat, on has anat, i amb qui has anat.
M.E.: Nosaltres hem tingut l’oportuni-
tat de poder-nos expressar; som la veu 
de moltes persones que no han tingut 
aquesta oportunitat. Si ets a un institut i 
tens l’oportunitat de crear un grup com 
aquest, i arrencar una revista, aprofita-la, 
no va només de tu, va de totes nosaltres.

Us agradaria doncs que la vostra 
iniciativa s’estengués?

“Volem que en 
aquest espai 
qualsevol persona 
pugui expressar-se 
amb llibertat, sense 
que se la jutgi”

“A l’Institut Estany 
de la Ricarda han 
creat un espai lila 
semblant al nostre. 
Si tens l’oportunitat 
de crear-ne un, 
aprofita-la!”

B.R.: Ens agradaria que més gent sabés 
què estem fent, i que es generin espais 
com aquests no només als instituts, sinó 
per tot el Prat. Tothom pot crear un es-
pai on sentir-se còmode.
A.G.: Per exemple, a l’Institut Estany de 
la Ricarda han creat un espai lila, que 
s’assembla a Libertas. I aquí al Ribera 
Baixa noies i nois de cursos inferiors vo-
len entrar a formar part del nostre grup.

Com es poden posar en contacte 
amb vosaltres?
A.G.: Estem les xarxes socials. El nostre 
Instagram és @libertas.rb.

Bertran Cazorla



Carmelo Declara Merino

Las desigualdades 
matan

Un Prat más 
inseguro
El Prat encabeza el triste 
ranquin de ser la ciudad de más de 
50.000 habitantes con mayor tasa de 
inseguridad de toda España, según 
los datos ofrecidos por el Ministerio 
del Interior en su último balance de 
criminalidad. Este estudio nos sitúa 
líderes, con unos niveles de 86 actos 
delictivos por cada 1.000 habitantes, 
incluso muy por encima de la tasa que 
arroja la ciudad de Barcelona, que es la 
segunda en esta clasificación. Es curioso 
que las dos ciudades más inseguras de 
toda España estén gobernadas por el 
mismo partido político, los Comunes de 
Colau y Mijoler.

Para intentar ayudar a solucionar 
esta triste situación de inseguridad 
arraigada, desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans el Prat hemos presentado una 
propuesta solicitando a la Generalitat 
de Catalunya ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra destinada en nuestro 
municipio, además de mejorar sus 
medios materiales para ayudarles en el 
desempeño de su trabajo. 

Desgraciadamente, esta enmienda 
a los presupuestos de la Generalitat para 
incrementar el número de efectivos 
policiales en El Prat no ha prosperado 
por el voto en contra de los partidos 
independentistas de ERC y Junts per 
Catalunya y la abstención de los partidos 
del equipo de gobierno de El Prat: los 
Comunes y el PSC. 

Visto lo visto, podemos concluir 
sin riesgo a equivocarnos que para el 
partido del alcalde Mijoler y su socio 
socialista no es una prioridad mejorar 
el número de efectivos policiales en 
nuestro municipio aunque El Prat de 
Llobregat sea la ciudad más insegura de 
toda España.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

La reciente aprobación de la 
reforma laboral permitirá acabar con 
el mayor problema en materia de 
empleo que tiene nuestro país, que es 
la temporalidad, la falta de estabilidad 
en los trabajos, que impide poder 
desarrollar cualquier proyecto de vida.

Ahora, las nuevas contrataciones 
deberán ser indefinidas, acabando con 
la precariedad que supone encadenar 
contratos de corta duración. También 
se acaba con los abusos de las 
subcontratas en las condiciones de 
empleo, pues deberán aplicar el 
convenio correspondiente al sector en 
el que realizan el servicio.

La negociación colectiva se verá 
reforzada. Ahora, cuando se tenga 
que negociar un nuevo acuerdo, las 
condiciones incluidas en el convenio 
caducado se mantendrán hasta la 
firma del nuevo convenio, no como 
pasaba hasta ahora, que se perdían 
si la empresa no quería sentarse, 
coartando la posibilidad de mejora 
en las relaciones laborales. Todas 
estas medidas son políticas para 
transformar la situación en la que nos 
encontramos y que mejoran la vida de 
la gente.

Por otro lado, señalar que se 
han agudizado las diferencias entre 
hombres y mujeres en el empleo, con 
una brecha en los salarios medios de 
un 34 %, donde hay más del triple de 
mujeres contratadas a tiempo parcial, 
siendo las mujeres las que lideran 
el ranquin del paro y triplican a los 
hombres en excedencias por cuidados 
familiares y los multiplican por cinco 
encasos de reducción de jornada. Ante 
el auge de los discursos antifeministas, 
las desigualdades matan.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

El passat 3 de febrer es va aprovar 
al Congrés de Diputats, només 
per un vot i al millor estil de les 
tragicomèdies, una reforma laboral 
que maquillava la reforma del PP 
del 2012. Els partits que componen 
l’actual govern estatal l’havien criticat 
i havien agafat el compromís electoral 
que seria derogada si qualsevol 
dels dos arribava a governar. 

Podem assegurar que els nous 
acords són un desastre? No, però cal, 
d’una vegada per totes, que els partits 
d’esquerres es treguin els complexos 
i vetllin per unes millors condicions 
laborals de la classe treballadora sense 
deixar-se coartar per la dreta. El poder 
legislatiu ha de legislar i debatre allà on 
la gent és representada: als Parlaments, 
i l’hauria hagut de treballar en forma 
de projecte de llei, obert al debat, a 
les millores i amb un suport majoritari, 
que existeix; però han preferit oblidar 
el debat democràtic i tirar pel dret. 

Aquesta “nova i maquillada 
reforma laboral del PP” avalada 
pel PSOE i per Unides Podem no 
modifica les causes d’acomiadament 
objectiu, ni recupera la retallada de les 
indemnitzacions per acomiadament, i 
no dota l’Administració de mecanismes 
per frenar ERO abusius d’empreses 
que han rebut ajuts públics, entre 
altres coses. No podíem avalar 
aquesta reforma, menys encara 
quan no han volgut negociar res!

Esquerra Republicana sempre 
hem dit que tant la reforma laboral 
del PSOE de l’any 2010 com la del 
PP del 2012 s’havien de derogar. En 
aquelles votacions, el nostre vot ja va 
ser contrari pensant, únicament, en 
els treballadors i les treballadores.

La maquillada 
reforma laboral

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Hablar de 8 de marzo es hablar 
de reivindicaciones feministas y 
de la lucha histórica de las mujeres 
por la igualdad de derechos, una 
demanda que, a fecha de hoy, sigue 
siendo necesaria por la falta de 
igualdad real para la mitad de la 
población mundial: las mujeres.

La historia del movimiento obrero 
nos la han contado con rostro de 
varón, y la lucha de las mujeres obreras 
se ha mantenido en un plano más 
invisible. La conmemoración recuerda 
la huelga de Pan y Rosas de 1912, en 
la que las mujeres trabajadoras de la 
industria textil en EEUU reclamaban un 
salario adecuado (pan) y unas mejores 
condiciones laborales (rosas). Después 
de 63 días de huelga, los empresarios 
tuvieron que aceptar la reducción 
de la jornada laboral, un aumento 
del salario y el reconocimiento de 
los sindicatos de mujeres obreras.

La lucha feminista ha conseguido 
avances en materia de igualdad, 
pero aún queda mucho camino por 
recorrer. La brecha salarial en España 
es del 11,9 % en detrimento de las 
mujeres, un dato que se explica por 
la falta de corresponsabilidad real en 
las tareas domésticas y de cuidados 
y que provoca que las mujeres 
sigan siendo mayoritariamente las 
que reducen sus jornadas laborales 
para realizar dichas tareas. 

Hay que erradicar estas 
situaciones que entorpecen el 
pleno desarrollo profesional y 
personal de las mujeres. 

Recuerda, las mujeres no 
quieren flores el 8 de marzo: quieren 
que sus derechos sean respetados.

Després de dos anys sense poder 
sortir al carrer, tant de bo aquest 8 de 
març la celebració del Dia Internacional 
de les Dones sigui normalitzada i 
multitudinària. El del 2020 vam haver 
de patir la criminalització fins al Tribunal 
Constitucional, acusades d’afavorir la 
propagació de la covid. El 2021 vam 
patir prohibicions en algunes ciutats 
del país. Aquest 2022, la xarxa de dones 
treballa de valent per continuar teixint 
reivindicacions d’ajuda mútua.

El món ha canviat amb la pandèmia. 
Avui ja ningú no pot posar en dubte 
la importància de les cures, de la tasca 
cabdal d’acompanyament a les persones 
grans, de les feines precaritzades que 
habitualment fan les dones. Tothom 
reconeix sobre qui ha recaigut la 
responsabilitat de les criatures i l’escola 
en els dos últims anys. Les feministes 
encara reivindiquem el reconeixement 
com a dret de les feines considerades 
essencials, volem que tinguin el 
reconeixement social que mereixen i 
que les càrregues es distribueixin de 
forma justa, que els homes assumeixin 
la responsabilitat que els pertoca.

També acabem d’aprovar una 
reforma laboral i una apujada del salari 
mínim que millorarà la vida de les 
persones treballadores, especialment 
de les que cobren menys, tenen 
pitjors contractes i pateixen més 
subcontractacions, que massa sovint 
són majoritàriament les dones. 
Comencem a guanyar la batalla de la 
bretxa salarial. La comunitat feminista 
necessita tornar al carrer, compartir un 
espai públic que havíem començat a 
guanyar, demostrar l’empoderament 
que ens ha fet resistir la pandèmia.

Visca la lluita feminista!

8M: queda trabajo 
por hacer

8M: tots els drets per 
a totes les dones

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Junta Local de Seguridad 
extraordinaria, que se celebró 

el 7 de febrero en la casa de 
la vila y que supuso el inicio 

del proceso para elaborar 
el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de El Prat.

l Ayuntamiento de El 
Prat ha comenzado 
a elaborar un nuevo 

Plan Local de Seguridad Ciudada-
na, basado en una perspectiva que, 
más allá de la visión policial, tendrá 
en cuenta las necesidades y puntos 
de vista de varias áreas municipales 
(Igualdad, Servicios Sociales, Partici-
pación, Juventud, etc.), así como de la 
propia ciudadanía y del tejido social.

El plan pretende ser un instrumen-
to de diagnosis y actuación municipal 
que, a partir de la situación de la se-
guridad en el municipio, marcará los 
objetivos y acciones a desarrollar.

El pistoletazo de salida para la ela-
boración del plan fue la Junta Local 
de Seguridad extraordinaria que se 
celebró el 7 de febrero en el ayunta-
miento, con la presencia del alcalde, 
Lluís Mijoler; con el concejal de la Po-
licía Local, David Vicioso; el inspector 
jefe, Rafael Pino, y representantes de 
otros cuerpos policiales (Mossos d’Es-
quadra, Policía Nacional y Guardia Ci-
vil) y de emergencia (Bombers y SEM), 
así como responsables de seguridad 
de la Generalitat.  

E

El Prat refuerza la seguridad ciudadana, 
que se vuelve más participativa y 
con perspectiva de género

sesiones participativas, para que la 
ciudadanía y el tejido social puedan 
realizar sus aportaciones.

Posteriormente tendrá lugar la fase 
de diseño y elaboración del Plan de 
Acción, momento en que se plan-
tearán las prioridades en materia de 
seguridad desde la perspectiva de 
género, los objetivos del plan y las ac-
ciones para alcanzarlos.  

Video en elprat.tv

Ocho meses de elaboración 
El proceso de elaboración del plan 
durará unos 8 meses. Primero se hará 
una diagnosis de la seguridad en El 
Prat, recopilando datos socioeconó-
micos sobre aspectos que afectan a 
la seguridad, la actividad policial, los 
delitos, la seguridad vial, la conviven-
cia y el civismo, las emergencias, la 
estadística judicial, los efectivos poli-
ciales en el municipio y los recursos, 
los efectivos de seguridad privada, 
etc. Los datos se complementarán 
con entrevistas a personal técnico de 
acción social, mediación e igualdad y 
a agentes clave de la vida social, cultu-
ral y vecinal. También se dinamizarán 

A les famílies professionals vinculades amb sectors emergents i de 
futur, com la indústria 4.0, la presència de les dones només és del 6 %. 

El Prat, por debajo de la media 
en nivel de delitos 
Según datos de la Diputación de Barcelona para el año 2020, en El 
Prat se registraron 26 delitos menos por cada mil habitantes que la 
media de los 84 municipios examinados, que fue de 51, casi el doble. 
Estos datos ser refieren al núcleo urbano de El Prat y no incluyen los 
delitos que se producen en el aeropuerto ni en el centro comercial 
Splau, donde apenas afectan a la ciudadanía de El Prat sino sobre todo 
a personas de otros municipios o países. Por ello, el Ayuntamiento ha 
pedido reiteradamente al Ministerio del Interior que, en sus informes, 
discrimine los delitos producidos en el aeropuerto, pues desvirtúan 
notablemente los resultdos para El Prat. 
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Votació popular per decidir 
un dels festius locals 
a partir de 2023

Els municipis de Catalunya poden triar 
dos dies festius locals. Al Prat, un dels 
dies es vincula tradicionalment al di-
lluns de la Festa Major, però el segon 
va canviant segons l’any —normal-
ment es posa a la Segona Pasqua, a fi 
de facilitar la conciliació de les famílies 
amb infants, ja que aquell dia les esco-
les acostumen a fer festa—.

Per a l’any 2023 i els següents serà 
la mateixa ciutadania pratenca, a tra-

vés d’una consulta online, qui decidirà 
quin serà el segon dia festiu local, en-
tre quatre opcions que ha proposat la 
junta de portaveus de l’Ajuntament.   

Les quatre opcions a votació 
A la consulta podrem triar una entre 
aquestes quatre opcions:

. 8 de març. Dia Internacional de les 
Dones

. 29 de juny. Antigament, la Festa 
Major del Prat se celebrava aquesta 
data, dia de Sant Pere i Sant Pau, quan 
ja havia acabat la collita de blat. 

. Segona Pasqua. Les escoles acos-
tumen a tenir dia de lliure disposició.

. Divendres de Festa Major. 
D’aquesta manera hi hauria 4 dies fes-
tius per Festa Major: de fet, aquest any 
2022 passarà justament això, ja que 
la Segona Pasqua és festiu nacional i 
l’Ajuntament ha fixat com a festa lo-
cal el divendres de Festa Major, tam-
bé com a “compensació” per les dues 
passades edicions que, per culpa de la 
pandèmia, no s’han pogut celebrar de 
manera normal.  

Qui i com es pot votar 
Per poder votar cal ser major de 16 
anys i estar empadronat/da al Prat. 
La votació es farà a través de la pla-
taforma El Prat Participa (partici-
pa311-elprat.diba.cat) entre els 
dies 21 de març i 10 d’abril.  

Més informació 
elprat.cat/participació

Tornen les 
sessions del 
Parla amb 
l’Alcalde
Les trobades ciutadanes amb l’alcalde 
del Prat, Lluís Mijoler, s’han reactivat 
gràcies a la millora de la situació sani-
tària per la covid. Així, el passat 22 de 
febrer es va celebrar una nova sessió 
del Parla amb l’Alcalde, adreçada a jo-
ves d’entre 14 i 17 anys. La trobada va 
tenir lloc a El Lloro.

Uns dies després, l’1 de març, s’ha fet 
una nova sessió al CEM Estruch, cen-
trada en l’esport a la ciutat. Consulteu 
les properes trobades a l’agenda d’el-
prat.cat i a elprat.cat/lalcalde.

L’ocupació dels homes supera la de les dones en un 9 %. Aquest diferencial s’accentua 
amb l’edat i entre els homes i dones de 45 i més anys és de l’11 %.

Podrem votar per Internet entre el 
21 de març i el 10 d’abril

Trobada de l’alcalde amb 
joves a El Lloro.



 VIDA
PRATENCA

OBRE UNA NOVA PARADA 
AL MERCAT MUNICIPAL, 
ESPECIALITZADA EN VINS 
El passat gener va obrir La Central, una nova 
parada al mercat municipal, especialitzada en 
vins. S’hi poden trobar vins de petits i grans 
productors, tant nacionals com internacionals. 
A més, La Central té el seu propi vermut, 
que es pot comprar a granel, igual que el vi, i 
productes gurmet com caviar i tòfona. També 
ofereix formacions, activitats com jocs de 
tasts i accés a una biblioteca especialitzada. 
La clientela que vulgui formar-ne 
part i gaudir de descomptes es pot apuntar 
al Club del Vi a @lacentral.winestore.

TERESA ROSELL, PRATENCA CENTENÀRIA 
I SOLIDÀRIA 
La Teresa Rosell Fabró, nascuda al Prat, ha fet 100 anys aquest 
febrer i ha rebut la visita de l’alcalde, Lluís Mijoler, per felicitar-
la. La Teresa va néixer al Prat i vivia a la casa de pagès familiar, 
ca n’Aleix de la Madrona, a l’av. del Remolar. És àvia del pagès 
Marcel Tort, que regenta la botiga de fruita i vedura del c. 
Apel•les Mestres, 47. Viu sola, però té el fill i la filla molt a prop. 
Rep el servei d’àpats a domicili de La Fundació Rubricatus des 
del febrer del 2020. De fet, la Teresa ha dit que els diners que 
la família s’havia de gastar en regals els donin a Rubricatus.

FORMACIÓ SOBRE RENDIMENT 
FÍSIC, CURA DEL COS I 
ALIMENTACIÓ
Una quinzena de nenes d’entre 10 i 12 anys, 
futbolistes de l’Atlètic Prat Delta CF, han rebut 
formació sobre alimentació i autocura en la 
pràctica esportiva. A la sessió, organitzada per l’Àrea 
municipal de Benestar i Salut (a demanda de 
l’entitat), es va parlar sobre les diverses inquietuds 
de les esportistes en relació als hàbits saludables. 

XERRADA SOBRE LA FORMACIÓ DEL 
DELTA I EL PRIMER POBLAMENT 
La formació del delta del Llobregat i el primer 
poblament humà a la zona van centrar, el 14 de febrer, 
la primera xerrada del cicle “El Prat, dels orígens al 
s. XVIII”.  Aquest cicle és una activitat complementària a 
l’exposició  “El Prat, una mirada arqueològica”. Aquesta 
primera xerrada va comptar amb l’arqueòleg Santi 
Riera, de la Universitat de Barcelona, i el geòleg Ramon 
Julià, del CSIC. Tota la informació del cicle, a 
elprat.cat/patrimonicultural.



L’ALCALDE FELICITA LA 
PRATENCA ROSER ARNAU PEL 
SEU CENTENARI 
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha visitat la pratenca 
Roser Arnau Gregori pel seu 100è aniversari. La Roser 
viu a la residència municipal Penedès, i abans vivia 
sola en una planta baixa a l’av. del Canal. Va néixer 
a la Vall d’Uixó (Castelló), però va arribar al Prat als 
tres mesos. És autònoma i cada dia surt a passejar. 

FELICITACIÓN A LA VECINA RAFAELA 
TAPIAS CON MOTIVO DE SU 
CENTENARIO 
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, ha visitado a 
Rafaela Tapias Bernal, una vecina que ha cumplido 
100 años. Rafaela nació en Lenteira (Granada) y en 
los años 40 se trasladó a Cataluña con su marido 
e hijo. Desde hace dos años, vive en la residencia 
La Torreta, en la calle Jaume Casanovas. Como en 
todas estas visitas, Mijoler ha ido acompañado de la 
concejala de Acción Comunitaria, Esther García.

TORNA L’EXPOSICIÓ SOBRE ELS 100 
ANYS D’AVIACIÓ AL PRAT 
L’exposició aeronàutica sobre els 100 anys d’aviació al Prat 
ha tornat al Centre Cultural Aeronàutic. Aquesta mostra, 
organitzada per la Fundació Privada Parc Aeronàutic de 
Catalunya, fa un repàs a l’evolució que han viscut l’aviació 
internacional, nacional i també local al llarg de la història, 
a través d’aeronaus, panells gràfics, motors i maquetes. 
L’exposició es pot visitar gratuïtament els dissabtes i 
diumenges de 10 a 13:30 h, i entre setmana amb reserva.

 VIDA
PRATENCA

EL CARNAVAL D’EN GALEPIS 
La processó del ninot Carnestoltes del Dijous Gras va 
donar el tret de sortida a la celebració del Carnaval 
al Prat. Enguany se celebra del 24 de febrer al 2 
de març i porta el nom del Carnaval d’en Galepis, 
el ninot que aplega tots els pecats capitals (gola, 
avarícia, luxúria, enveja, peresa, ira i supèrbia).
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Al Prat hi ha més dones que homes amb formació de diplomatura, llicenciatura 
i doctorats. En canvi, hi ha menys dones que homes graduades amb enginyeries, 
arquitectura tècnica o cicles formatius / formació professional.

lgunes de les 
propostes vo-
tades per la 

ciutadania del Prat en els pressupos-
tos participatius de l’actual mandat 
2020-2023 ja són una realitat. Es trac-
ta de tres projectes de petita inversió, 
els primers que s’han executat: 

. Instal·lació d’assecadors de vestits 
de bany als tres centres esportius mu-
nicipals que disposen de piscina (CEM 
Estruch, Sagnier i Fondo d’en Peixo). 
Són petites màquines centrifugadores 
que faciliten l’extracció d’humitat dels 
banyadors en pocs segons.

. Augment del nombre d’aparca-
ments per a bicicletes al voltant dels 
centres educatius, amb l’objectiu de 
promoure l’ús d’aquest mitjà de trans-
port entre l’alumnat, les famílies i el 
professorat.

. Instal·lació de bancs al llarg del camí 
de la platja, des de la Granja de la Ricar-
da i fins al Cementiri del Sud / tanatori. 

22 actuacions en marxa
Amb aquestes tres actuacions ja exe-
cutades, ara en queden 22 per realit-
zar, dues de gran inversió i la resta de 
petita. L’Ajuntament ha destinat 2,5 
milions a implementar aquestes ac-
tuacions proposades per la ciutadania 
i que tenen com a objectiu millorar 
l’espai públic. Podeu consultar l’estat 
de la resta de propostes a la platafor-
ma web a la qual podeu accedir a tra-
vés d’aquest QR.

A
Primers projectes acabats dels 
pressupostos participatius 
Ja s’han instal·lat bancs al camí de la platja i aparcaments de bicicleta en entorns 
escolars, així com assecadors de banyadors als centres esportius de la ciutat

Una dona posant el 
seu vestit de bany a la 
màquina assecadora.

Noves barres d’aparcament 
de bicicletes.

Un dels nous bancs 
instal·lats al camí 

de la platja.
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Del total de persones usuàries dels Serveis Bàsics d’Atenció Social 
del Prat, el 56,9 % són dones.

Mijoler 
exige a la 
Generalitat 
que mejore 
la atención 
en los 
ambulatorios 
de El Prat

cuanto a personal y recursos, que se 
ha puesto claramente de manifiesto 
durante el período de la pandemia, 
que ha llevado a la saturación a los 
CAP de El Prat.

Especial atención al 
CAP Ramona Via
Gemma Valeta explicó que ya se están 

El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, se 
reunió el 9 de febrero con la gerente 
de la región sanitaria Metropolitana 
Sud, Gemma Valeta, para exponerle 
la necesidad de reforzar la atención 
primaria en la ciudad, que actual-
mente no presta un buen servicio a la 
ciudadanía. 

Mijoler ha solicitado al Departa-
mento de Salud de la Generalitat un 
pacto para impulsar conjuntamen-
te y de forma urgente los cambios 
que necesita la atención primaria en 

impulsando mejoras en la atención 
primaria en El Prat, y se comprometió 
a revisar el servicio de atención tele-
fónica. También aseguró que se está 
trabajando para reforzar la atención 
de medicina de familia del CAP Ramo-
na Via y, en general, el conjunto de los 
servicios prestados en este centro, tras 
constatar varias deficiencias.

La reunión se celebró en la 
casa de la vila de El Prat.

El Prat y otros municipios se unen para 
garantizar los servicios bancarios básicos

El Prat acogió el 25 de febrero la pre-
sentación de la Xarxa de Municipis 
pel Dret als Serveis Bancaris Bàsics, 
que quiere luchar contra la exclusión 
financiera que comenzó con la crisis 
de 2008 y el posterior proceso de ban-
carización de las cajas de ahorros y la 
concentración del sector.

La Xarxa estudiará cómo desarro-
llar servicios financieros a partir de las 
Fintech, que son empresas que pres-
tan servicios a través de las nuevas 
tecnologías, especialmente Internet. 
La Xarxa estudiará la creación de enti-
dades bancarias de ámbito municipal 
que garanticen los servicios financie-

ros básicos a la ciudadanía, especial-
mente a las personas mayores y a los 
colectivos que sufren la brecha digital. 

España es el estado europeo donde 
más ser ha reducido la red bancaria 

Quieren luchar contra la exclusión financiera de colectivos como 
las personas mayores o las afectadas por la brecha digital

(ha pasado de 88 entidades en 2007 a 
12 en 2019) y más oficinas se han ce-
rrado, prácticamente la mitad.

Vídeo en elprat.tv
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De les 1.275 persones beneficiàries de prestacions o serveis de 
dependència al Prat, el 64,2 % són dones.

Enviament de 
cartes amb 
les dades 
del padró
Tindrem l’ocasió 
de revisar-les i, si 
cal, rectificar-les o 
actualitzar-les

Els ajuntaments han de comunicar 
cada cinc anys a la ciutadania les 
dades incloses al padró d’habitants, 
per tal que puguin comprovar si són 
correctes. Al Prat, aquesta campanya 
s’iniciarà l’última setmana de març i 
finalitzarà al llarg de l’any 2022. Pri-
mer s’enviaran cartes amb les dades 
als domicilis del districte 1, seguirà el 
districte 2 i així successivament fins al 
districte 5, que serà l’últim.

Quan rebem la carta, si veiem que 
les dades són correctes no caldrà fer 

res, però si cal fer-hi alguna modifica-
ció, es podrà comunicar seguint les 
instruccions rebudes. 

Es poden actualitzar les dades de 
manera telemàtica, emplenant un 
formulari de la seu electrònica, i de 
manera presencial, amb cita prèvia, 
a l’Oficina d’Informació i Atenció a la 
Ciutadania (OIAC). 

800 trucades telefòniques
D’altra banda, entre el 28 de febrer i 
el 18 de març l’Ajuntament trucarà a 
uns 800 domicilis del Prat per elabo-
rar la segona onada del baròmetre de 
ciutat, que preguntarà a la ciutada-
nia sobre diferents aspectes socials, 
econòmics i de valoració de la gestió 
municipal. 

Foto: ICGC
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En el projecte Antenes per reduir la solitud no desitjada, el 88 % 
de les usuàries són dones.

El delta 
encara espera 
la protecció 
promesa
Mijoler lamenta que, 
un any després de 
l’advertència europea, 
ni Estat ni Generalitat 
han fet cap proposta 
per protegir el territori

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha la-
mentat que, un any després de l’ad-
vertiment de la Comissió Europea a 
l’Estat espanyol per la desprotecció 
dels espais naturals del delta del Llo-
bregat, “encara no existeix cap pro-
posta en aquest sentit”.

El 18 de febrer del 2021, la Comissió 
Europea va advertir l’Estat espanyol 
que les mesures de compensació per 
les ampliacions de l’aeroport i del port 

havien resultat insuficients i li exigia la 
posada en marxa de mesures addicio-
nals per protegir i gestionar la zona de 
la xarxa Natura 2000 dels espais natu-
rals del delta del Llobregat. 

Mijoler ha recordat que “també ens 
hem trobat amb una proposta d’Aena 
que tenia a veure amb tot el contrari 

del que s’estava dient per part de la 
Comissió Europea, l’ampliació de la 
tercera pista, que no suposava només 
una manca de compensacions, sinó 
una destrucció encara més gran dels 
espais naturals del delta i del parc 
agrari”. L’alcalde pratenc ha emplaçat 
la Generalitat i l’Estat a “fer els deures”.

Gairebé un centenar de flamencs (Phoenicopterus roseus) 
van arribar a mitjan febrer al tram final del Llobregat, a 
prop del pont Nelson Mandela, per descansar durant la 
seva migració entre els aiguamolls de la Camarga, al sud de 
França, i el delta de l’Ebre. Aquells dies, les xarxes socials 
es van omplir de fotografies d’aquestes belles aus. 
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La jornada a temps parcial té nom de dona: el 28 % enfront del 13 % 
dels homes, un diferencial per gènere de 14,5 punts.

Nueva guía 
digital de 
servicios y 
recursos para 
la población 
recién llegada 

zaje de las lenguas locales y de conoci-
miento del entorno, y servicios básicos 
como la escolarización, atención sani-
taria, vivienda o atención jurídica.

También incluye los servicios es-
pecíficos dirigidos a las mujeres y al 
colectivo LGTBI y los servicios muni-
cipales de gestión de la convivencia.
Además, recoge servicios que prestan 
las entidades sociales de la ciudad.

Los principales recursos y servicios 
que ofrece El Prat a las personas que 
llegan al municipio se han recogido 
en una nueva guía digital que ha reali-
zado el Área de Acción Social y Comu-
nitaria del Ayuntamiento. 

La nueva guía, que se puede consul-
tar en elprat.cat/novaciutadania, 
pretende facilitar la información a las 
personas inmigrantes y facilitar sus 
procesos de asentamiento y acomo-
dación en nuestra ciudad.

La guía muestra los servicios de pri-
mera acogida, los recursos de aprendi-

El Prat, el 
municipio 
grande 
con menor 
desigualdad 
de España
La diferencia entre los 
más ricos y los más pobres 
es menor que en el resto 
de ciudades mayores 
de 50.000 habitantes

El Prat es el municipio de España ma-
yor de 50.000 habitantes con menos 
desigualdad de renta entre sus veci-
nos y vecinas: así se desprende de un 
estudio presentado por la Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada 

(Fedea) basado en datos del 2016.  
Tras El Prat, los municipios con menor 
desigualdad interna son Viladecans, 
Vilanova i la Geltrú y Sant Boi.

En el otro extremo, las ciudades con 
mayor desigualdad de rentas entre su 
ciudadanía son Pozuelo de Alarcón, 
Alcobendas y Castelldefels. 

Otros informes relacionados
Como se informó en la revista ante-
rior, y en relación con estos datos, El 
Prat es el tercer ayuntamiento de Ca-
taluña que más invierte en servicios 
sociales por habitante y el que más 
apoya al tejido social en el área me-
tropolitana de Barcelona.



    

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
Número 268  |  MARÇ 2022

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

AGENDA CULTURAL

PARAULA DE DONES 22
PARAULA TALENT

El Paraula de Dones torna després de dos anys amb ‘Paraula 
Talent’, el concurs total. Les millors artistes d’aquesta banda 
del Llobregat pugen a l’escenari de La Capsa per reivindicar-

se. Emoció, talent i moltes ganes de triomfar!

La Capsa. Dissabte 12, a les 22.30 h
Entrada: 6,5 €    Tarifa Joves.Prat: 5 €

HIGHLANDS
MAL PELO
Amb aquesta nova producció, la companyia tanca la seva tetralogia inspirada en 
la música del compositor Johann Sabastian Bach. Un espectacle on la música 
ens obre la porta del temps, una membrana on vibra l’imaginari de l’espiritualitat.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 26, a les 20 h
Entrada: 15,5 €    
Anticipada: 10,5 €    
Tarifa Joves.Prat: 5 €
Dins de la programació 
Dansa Metropolitana 



TEATRE
EUROPA BULL
INDI GEST 
Escrit i dirigit per 
Jordi Oriol. Una 
mirada crítica i plena 

d’humor del mite d’Europa. Un espectacle 
poètic i elegant, que reflexiona sobre les 
pors dels europeus i el seu passat. 

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 6, a les 18 h 
Entrada: 15,5 €    Anticipada: 10,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5 €

DIJOUS TEATRE
SE RESPIRA 
EN EL JARDÍN 
COMO EN UN 
BOSQUE

EL CONDE DE TORREFIEL
Un joc escènic per a una sola persona, on 
qui assisteix a l’obra ocupa el rol d’intèrpret 
i públic consecutivament.

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Del dijous 10 a
l diumenge 13, diferents horaris
Entrada: 12,5 €     Anticipada: 8,5 €   
Tarifa Joves.Prat: 5 €

LECTURES RADIKALS
EL PLAER DE LA PARAULA 
LOLO HERRERO
Selecció de textos sorgits de la pandèmia i 
el confinament, que parlen d’amor, de sexe, 
d’optimisme, de iambes, de paraules. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 13, a les 12 h

 
LA MODERNA 
SEMPITERNOS
CIA. DE FLAMENCO 
MAVI ARIAS
Un espectacle 
intimista i molt 

personal homenatge  a aquells artistes 
que ja no estan entre nosaltres, però que, 
d’alguna manera, han deixat empremta en 
les nostres vides a través del flamenc.   
Dins de la programació Dansa Metropolitana

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dissabte 19, 
a les 20 h i diumenge 20, a les 18 h
Entrada: 12,5 €     Anticipada 8,5 €   
Tarifa Joves.Prat: 5 €

INVOCANDO A 
SEGISMUNDO
CIA LAS 
CLITORIANAS

Espectacle feminista, d’humor i 
participatiu. Tres dones empoderades... 
potser bruixes, o no, dirigeixen una sessió 
d’espiritisme, on el públic present a la sala 
també “hi participa”.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 20, a les 18 h 
Entrada: 10 €

TEATRE #ENFEMENÍ
La Noria i Puro Teatro, ens oferiran un 
fragment de l’obra Hombres de Sergi 
Belbel i una lectura dramatitzada, 
respectivament. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 24, a les 20 h

 
LA MODERNA 
GRAN FINALE
LAKALI 
COMPAÑÍA

Darrera proposta escènica del coreògraf 
pratenc Vicente Roldán. 
Dins de la programació Dansa Metropolitana

Pati de L’Artesà
Dissabte 26, a les 19 h 

OBRIM PORTES, BALLEM?
Jornades de portes obertes i masterclass a 
les escoles de dansa de la ciutat.
Consulta dies i horaris a elprat.cat/cultura
Dins de la programació Dansa Metropolitana
Del 5 al 26 de març

MÚSICA
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 4, a les 22 h
Entrada: 15,5 €   Anticipada: 10,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5€

JAM 
SESSION 
Trobada de músics 
per tocar en directe. 

Conduïda per la Drop Band.

Bar de La Capsa. Diumenge 6, a les 19 h

ANDAMI
SIESTA + ONA
Una nova sessió de música electrònica de  
la mà de les DJs Siesta i Ona 

Bar de La Capsa
Diumenge 13, a les 18 h

VIU L’ÒPERA! 
CARMEN
Franco Zeffirelli signa aquesta sumptuosa 
producció de la cèlebre òpera Carmen, 
composta el 1875 per George Bizet. 
Cèntric Espai Cultural
Divendres 18, a les 17.30 h

CARMEN. LLIBERTAT 
O SUPERVIVÈNCIA, 
amb Marcel Gorgori
Una anàlisi 
dels moments 
més destacats 

d’aquesta òpera, donant també una ullada 
a la persona i al mite que hi ha al darrere 
d’aquest gran personatge. 

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 16, a les 19 h

DOM LA NENA
TEMPO
Dom La Nena, 
cantant, 

violoncel·lista, compositora i productora de 
Brasil establerta a París, arriba a La Capsa 
a presentar el seu tercer àlbum, que marca 
el retorn d’una artista peculiar i inusual. 

La Capsa. Divendres 18, a les 21 h 
Entrada: 15,5 €   Anticipada: 10,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5€

SILLY BONES VALLEY
La banda formada per Ignasi Cama i Toni 
Hidalgo, aterra a La Capsa per presentar el 
seu àlbum debut: Return. 

La Capsa. Dissabte 19, a les 22 h 
Entrada: 12,5 €   Anticipada: 8,5 € 
Tarifa Joves.Prat: 5 €



XERRADES  
MI MENTE ES UN CAMPO DE 
BATALLA
AMB MARTA MOUNS
Dues sessions per treballar els feminismes 
diversos dins el món de l’art. 
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 4 i 11, a les 18.30 h

ELS ORÍGENS 
DEL PRAT, DEL 
SEGLE X AL 
XVIII

AMB JORDI GIBERT
L’arqueòleg pratenc ens endinsarà en el 
medi deltaic, com era el paisatge, quines 
característiques tenia el territori i quina va 
ser la primera activitat humana.
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA a l’exposició 
“El Prat, una mirada arqueològica”.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 7, a les 19 h 

DIÀLEGS. CICLE DE 
PENSAMENT CONTEMPORANI
al Cèntric Espai Cultural 
FEMINISME O IDENTITARISME? 
Amb Clara Serra i  Rubén Martínez
Enfront d’algunes tendències 
conservadores i moralistes del feminisme, 
Clara Serra proposa construir un 
feminisme que no santifiqui la identitat de 
les dones i assumeixi les contradiccions 
com a part integrant d’un procés 
emancipatori.
Dimecres 9, a les 19 h

EL LÈXIC FAMILIAR
Amb Anna Ballbona i Rosa Ribas
Els llocs on vivim no són només 
arquitectura i paisatge, són les paraules 
amb què els anomenem, són el lèxic propi 
que hi hem adquirit i que sempre portem 
amb nosaltres allà on anem.
Dimarts 15, a les 19 h 

LA FATIGA ÉS, TAMBÉ, UN MAL FILOSÒFIC? 
Amb Eudald Espluga i Albert Lladó
Una dissecció de la generació 
millennial, sobreexposada als discursos 
d’autosuperació personal. Mitjançant 
icones populars, descobrim que la fatiga i 
el malestar també poden ser subversius. 
Tot comença amb un «no», ens diu l’autor. 
Dimarts 22, a les 19 h

LA CORTE DEL REY LOCO
AMB MARC GARCÍA ARNAU 
Organització : Assoc. Tintablava 

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 14, a les 19.15 h

LECTURA
TERRA DE LLIBRES
LOS NOMBRES 
IMPARES
ÁLEX CHICO

L’autor presenta el seu darrer llibre, 
conversant amb l’escriptor i professor José 
Alberto Pérez, sobre la pròpia escriptura i la 
memòria.  

Cèntric Espai Cultural. Dijous 24, a les 19 h

NO PUEDES ESTAR AQUÍ
Lectura dramatitzada de fragments del 
llibre No puedes estar aquí, de Marta Albert. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 17, a les 19 h

CINEMA  
EL CINEMA DE FRIDA
Cine fòrum al voltant de la pel·lícula Figuras 
ocultas

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 2, a les 17.30 h 

CINE CLUB
HERSELF 
(VOLVER A 
EMPEZAR)
2020, Irlanda, Regne 
Unit. Idioma: anglès

Farta d’un marit que la maltracta, Sandra 
decideix abandonar-lo i reconstruir la seva 
vida  amb les seves dues filles. 

Cinema Capri. Dimecres 23, a les 10 i a 
les 16.30 h (castellà) i a les 19.30 h (VOSE)

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA 
CAPRI
Pel·lícules i horaris al 93 379 59 43 i al web
www.cinecaprielprat.com 

EXPOSICIONS
NOSALTRES, 
LES DONES
NÚRIA OREJA 
La fotògrafa pratenca 
ens apropa al seu 
univers fotogràfic 
mostrant-nos 

diferents realitats que viuen les dones avui 
en dia. Es tornarà a veure a la façana de 
l’equipament la peça “Sororitat”.  

Centre Cívic Jardins de la Pau
De l’11 de març al 10 d’abril
INAUGURACIÓ: divendres 11, a les 18.30 h
LA FOTOGRAFIA COM A EINA 
REIVINDICATIVA: xerrada complementària 
a l’exposició amb la mateixa artista. 
Divendres 11, a les 19 h

DIVERSES: ART 
I FEMINISMES
Exposició sobre els 
feminismes diversos, 
que mostra les 

obres creades de manera col·lectiva per 
persones del barri amb la dinamització de 
diferents artistes. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 18 de març al 29 d’abril  
INAUGURACIÓ: divendres 18, a les 19 h

ENCARA POTS VISITAR  

EL PRAT, 
UNA MIRADA 
ARQUEOLÒGICA

Cèntric Espai Cultural . Fins al 30 d’abril 
VISITES GUIADES: 3, 5 i 17 de març

XIII TROBADA DE LA DONA 
TRABUCAIRE
Trobada anual de la Federació de 
Colles Trabucaires de Catalunya, amb 
cercavila pels carrers de la ciutat i 
galejades.
Organització: Colla Trabucaire del Prat

Pl. de la Vila. Diumenge 6, a les 12 h



INFANTIL
LECTURA

CAMINS LITERARIS
Proposta familiar per aprendre a gaudir 
junts de la lectura.
Edat recomanada: infants entre 7 i 9 anys 
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 2, a les 17.30 h

L’HORA DELS NADONS
DINS EL BOSC amb Lidia Clua
Edat recomanada: infants entre 0 i 3 anys 

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 5, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 5, CREACIÓ DE CONTES
Dissabte 12, CONTES DE SET VIDES 
Dissabte 19, EN BUM I L’ESTEL DELS 
DESITJOS 

AVENTURES 
LITERÀRIES   
Un taller per a 
adolescents que 
no tenen por de 

llançar-se a provar coses noves i treure tot 
el suc als llibres. 
Edat recomanada: infants entre 10 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 16, a les 17.30 h

TALLERS 

TARDES EN FAMÍLIA A LA 
PALMIRA 
Centre Cívic Palmira Domènech 
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 10, PINTURA AMB PÈTALS 
Dijous 17 , CRACKERS SALUDABLES!
Dijous 31, IOGA PER INFANTS 

KIT
VIATGE EN EL TEMPS!
Un EscapeRoom per 
apropar la tecnologia 
als infants i visibilitzar 

el paper de la dona en aquest camp. 
Edat recomanada: infants entre 8 i 12 anys
Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 12, a les 10.30 h

LINKATARDA
JUGUEM? 
Un espai compartit per aprendre i gaudir 
de les possibilitats que té videojugar en 
família. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 19, a les 17.30 h

ART EN FAMÍLIA
CAPGIRANT LA CIUTAT amb Cindy Kuijpers
L’Art en família visita els centres culturals 
de la ciutat! En la primera sessió farem 
una casa encantada amb tècnica mixta de 
collage i dibuix. Cal inscripció prèvia
Edat recomanda: infants de 4 a 8 anys

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Diumenge 20, a les 11.30 h

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Participa en el recull de poemes i relats 
breus de Sant Jordi. Feu-nos arribar els 
vostres escrits abans del 15 d’abril  per 
correu electrònic o físicament al Punt 
de la Gent Gran.
Informació i inscripcions al Punt de la 
Gent Gran de Cases d’en Puig, trucant 
al 93 379 00 50 (ext.5616) o al correu 
puntgentgran@elprat.cat 

AGENDA DE GENT GRAN  MARÇ

TEATRE  I MÚSICA
LA PRINCESA 
EN TEXANS
SGRATTA TEATRE 
Una obra de teatre 
familiar, d’actrius i titelles, 

per trencar estereotips i fer-se un tip de riure. 
Edat recomanada: infants a partir de 5 anys
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 6, a les 12 h
Entrada: 5,5  € Anticipada: 3,5 € 

LOS PROTAGONISTAS
EL CONDE DE TORREFIEL
Un dispositiu escènic per al públic més jove 
al qual es convida a experimentar i crear. 
Com s’explica una història? 
Edat recomanada: infants entre 7 i 10 anys 
Teatre L’Artesà. Sala Gran. Dissabte 12 i 
diumenge 13, diferents horaris
Entrada: 6,5 €     Anticipada: 5 €

ANDRÒMINES
SAMFAINA DE 
COLORS
Una noia puja a les 
golfes de casa seva, 

redescobreix les seves joguines i torna a 
ser petita per un instant. 
Edat recomanada: infants a partir de 3 anys

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 26, a les 12 h
Entrada: 6,5 €     Anticipada: 5 €

CENTRE CÍVIC JARDINS 
DE LA PAU
A més de les activitats vinculades 
al 8M, jugarem al Bingo Musical, 
aprendrem noves eines digitals i 
un ball per inaugurar la Primavera! 
T’ho perdràs? 
Més informació i reserves 
al 93 478 21 41 i a 
ccjardinspau@elprat.cat

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
El 25 de març a les 10.30 h, apunta’t a
“Autoestima’t, principis per les 
relacions sanes”,una xerrada per a 
dones majors de 60 on parlarem de 
les relacions sanes i la detecció de 
violències.
Més informació i reserves
al 934794535 i a
ccpalmiradomenech@elprat.cat

ANIVERSARI DE GEGANTS 
DELTA PRAT
Plantada de gegants i gegantons i cercavila

Pl. Mestre Estalella
Diumenge 13, a les 11.30 h
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l passat mes de fe-
brer va arrencar al 
Cèntric Espai Cultu-

ral el cicle Diàlegs, a l’entorn de les 
principals preocupacions del món 
contemporani. El cicle respon a la ne-
cessitat de cercar espais de reflexió 
conjunta per compartir diferents vi-
sions, comprendre la realitat i expli-
car-nos què ens està passant i com 
podem abordar noves perspectives 
que ens permetin viure tot construint 
un present i un futur. Amb aquesta 
proposta, el Cèntric continua apos-
tant per esdevenir un centre de re-
ferència pel que fa al pensament i el 
coneixement, en especial pel que fa 
al món contemporani.

Tres eixos temàtics 
El cicle, que s’estén fins al mes de 
maig, s’estructura en tres eixos temà-
tics: d’una banda, Albert Lladó con-
dueix un espai de pensament que, 
des de la reflexió, aborda les nostres 

E

El Cèntric acull Diàlegs. Cicle de 
pensament contemporani

fragilitats i vulnerabilitats, però tam-
bé el coratge i les fortaleses; Rubén 
Martínez (de La Hidra Cooperativa) 
ens proposarà els principals temes 
que estructuren la nostra societat des 
del pensament crític i polític, i, des de 
la literatura, Rosa Ribas ens plantejarà 
el fet d’escriure des de la perifèria, la 
memòria personal, les històries fami-
liars, les contradiccions de la vida en 
comú de les diferents classes socials i 
la casa, com a símbol d’habitar el món 
des del teu propi lloc.

Sessions del mes de març 
Per obrir les sessions del mes de març, 

la filòsofa Clara Serra, especialitzada 
en feminisme, ens farà reflexionar 
sobre el moviment feminista i els di-
ferents corrents. En el vessant literari, 
acompanyarem l’escriptora i periodis-
ta Anna Ballbona en un viatge sobre 
els nostres orígens, amb el referent 
familiar, i sobre el lèxic propi. I de la 
mà del filòsof i periodista cultural 
Eudald Espluga descobrirem que la 
fatiga i el malestar també poden ser 
subversius.

Teniu tota la informació del cicle a 
elprat.cat/dialegs. 

Vídeo a elprat.tv

Balanç del mes de febrer
La ponència de la investigadora i activista Erika González al 
voltant de les actuals relacions entre poder privat i públic 
(a la foto, amb Rubén Martínez) va suposar el tret de sortida 
del cicle. En l’àmbit literari, la següent proposta va comptar 
amb el periodista i escriptor Albert Lladó —en aquesta 
ocasió, des del rol d’entrevistat— per reflexionar sobre la 
memòria com a relat. I tancant aquesta primera tanda de 
sessions del cicle del mes de febrer, el professor de filosofia 
Joan-Carles Mèlich va plantejar com mantenir el coratge en 
un món cada vegada més fràgil.

Reconeguts especialistes de diferents àmbits del 
pensament hi participaran fins al mes de maig

Al Prat hi ha 508 dones aturades més que homes i el seu pes dins 
de l’atur és del 58 %. 
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El 60 % de les persones aturades al Prat de més de 54 anys 
són dones.

Exposició col·laborativa d’art 
i feminismes al Ribera
Amb l’acompanyament de les artistes visuals 
Karen Rosentrenter, Ainize i Marta Mouns

“Diverses: art i feminismes” és una 
aposta per fer de La Tafanera del 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
molt més que un espai expositiu. A 

partir de diferents activitats dinamit-
zades durant el mes de febrer per di-
ferents artistes visuals, i amb una mi-
rada reflexiva entorn dels feminismes 

diversos, La Tafanera es convertirà al 
març en un espai crític de creació co-
munitària a través de l’art.

El projecte ha vinculat persones i 
entitats del territori per generar pro-
cessos artístics de cura i de reflexió. 
Les obres col·lectives que formen 
part de l’exposicó han estat creades 
a partir de les dinàmiques facilitades 
per les artistes visuals Karen Rosen-
trenter, Ainize i Marta Mouns.

Un mes amb perspectiva 
de gènere
La mostra obrirà portes el 18 de 
març amb una xerrada entre les ar-
tistes i persones que han format part 
d’aquests processos. L’exposició forma 
part del cicle “En femení”, que s’orga-
nitza cada any al centre cívic conjun-
tament amb les entitats i grups amb 
vinculació amb l’equipament. 

Durant el mes de març tots els pro-
jectes i activitats del centre treballen 
en clau de perspectiva de gènere per 
celebrar i reivindicar el Dia Internacio-
nal de les Dones.

Dansa 
Metropolitana 
torna al Prat 
aquest març
El Prat formarà part un any més de 
Dansa Metropolitana, un festival que 
arriba a la seva cinquena edició i vol 
apropar la dansa a tota la ciutadania. 

Del 10 al 27 de març, el festival om-
plirà de dansa els teatres, els centres 
cívics, els carrers, les places i l’espai pú-
blic de les dotze ciutats metropolita-
nes. La participació del Prat inclou tant 
propostes de sala com de carrer, a més 
d’activitats educatives amb un prota-
gonisme important del talent local.

El Teatre L’Artesà acollirà l’espectacle 
Sempiternos, de la creadora pratenca 
Mavi Arias, un espectacle flamenc inti-
mista, i Highlands, nova producció de 

la companyia Mal Pelo inspirada en la 
música de Bach. Les propostes de L’Ar-
tesà es completaran amb la presen-
tació, a l’espai públic, de Gran Finale, 
la nova creació  del pratenc Vicente 
Roldán. 

D’altra banda, el Centre Cívic Jardins 
de la Pau impulsa “Obrim portes, ba-
llem?”, en què les seus de les escoles, 
acadèmies i associacions de dansa del 
Prat obren les sales a la ciutat i ofe-

reixen tallers impartits per artistes que 
formen part del festival i docents de 
les mateixes escoles. A més, durant el 
festival s’iniciarà el procés comunitari 
amb  Sebastian García Ferro, que es vi-
sibilitzarà al juliol dins de la cita anual 
al Prat de Nit en Dansa.  

Trobareu tota la informació 
del festival a 
elprat.cat/artsenviu 
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El 66 % de les persones aturades de molt llarga durada (més de 
24 mesos a l’atur) són dones.

a convocatòria de 
projectes artístics 
/Unzip es posa de 

nou en marxa; com sempre, amb la 
voluntat de posar en relació el territo-
ri i les comunitats del Prat amb pràc-
tiques artístiques i d’incentivar una 
transformació i una reflexió entre la 
ciutadania.  

Aquesta novena edició parteix del 
leitmotiv de l’anterior, per posar l’ac-
cent en la idea de propagació, llavors 
i simbionts, conceptes que s’entenen 
des de la relació entre allò social-na-
tural-artificial, en tant que ens perme-
ten pensar en el contagi i la propaga-
ció d’idees, projectes o sintonies.

Fins al 13 d’abril
Oberta fins al 13 d’abril, la convoca-
tòria s’adreça a creadors i creadores, 
agents culturals, educatius i socials de 
la ciutat i de tot el territori català, i a 
qualsevol persona, col·lectiu i entitat 
amb ganes d’activar idees i projectes 
a través de propostes i metodologies 
artístiques diverses.

Set modalitats
La convocatòria es fa per a set mo-
dalitats que s’impulsen des de dife-
rents centres culturals de la ciutat: 
“Fotografia i societat”, al Centre Cívic 
Jardins de la Pau; “Art al barri”, al CC 
Sant Jordi – Ribera Baixa; Audiovisual 
comunitari, al CC Palmira Domènech; 
“Música i territori”, a La Capsa; “Art i 
educació”, a l’Escola d’Arts Visuals, i 
les modalitats “Exposició” i “Projec-
te audiovisual”, al Centre d’Art Torre 
Muntadas; aquestes dues últimes 
adreçades exclusivament a artistes i 
agents culturals locals. 

L
Oberta la convocatòria de 
projectes artístics /Unzip 2022

Taller el 14 de març
Si voleu presentar-hi un projecte i teniu dubtes, inscriviu-vos al 
taller gratuït “Prepara el teu dossier d’artista”, que es farà el 14 
de març de 17.30 a 19.30 h a l’Escola d’Arts Visuals. 

Trobareu tota la informació de la convocatòria al 
web elprat.cat/unzipartsvisuals

Primera trobada dels projectes 
seleccionats a la Convocatòria de 
projectes artístics /UNZIP 2021.

Performance “Olives lúdiques” del 
projecte Capil·laritats de l’artista 
Ramon Guimaraes, guanyador de 
la modalitat Art i Educació.
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Entre el col·lectiu de persones aturades de llarga durada amb més 
de 54 anys el 63 % són dones.

l Fanzine Jove, la 
publicació d’El Llo-
ro, arriba al seu 

primer aniversari i continua el seu re-
corregut amb quatre edicions al carrer. 
Aquesta publicació en paper, crea-
da en el marc de les Tardes Joves del 
Lloro, ofereix un espai a les persones 
joves del Prat perquè puguin expres-
sar-hi les seves inquietuds artístiques 
i creatives, posar en contacte persones 
joves amb els mateixos interessos i fa-
cilitar la creació d’un circuit artístic.

Des de la seva posada en marxa, el 
Fanzine ha comptat amb la partici-

E

El Fanzine d’El Lloro 
compleix el primer 
aniversari

Imatge de la Mostra 
d’Entitats de 2019.

La publicació editada des de l’equipament 
juvenil arriba a la quarta edició

pació de 36 joves d’entre 12 i 25 anys 
amb 40 propostes de disciplines va-
riades com el dibuix, la fotografia o el 
collage. 

El disseny i la maquetació del Fanzi-
ne també ha comptat amb la partici-
pació d’altres agents artístics del mu-
nicipi, com la iniciativa SAÓ Disseny, 
de l’entitat SAÓ Prat, o l’artista jove 
Conxita Herrero. 

Participeu a la nova edició 
La crida per participar a la 5a edició ja 
està oberta. Si us interessa, només cal 
que envieu la vostra proposta crea-

Portada del quart número 
del Fanzine, que es pot trobar 

a El Lloro i als equipaments 
culturals de la ciutat. 

També el podeu consultar 
a través d’aquest QR.

“Per a mi, El Fanzine suposa una 
nova finestra de comunicació i 
expressió del meu art per a un 
públic menys digitalitzat i més 
convencional. A més, El Fanzine 
dona suport a l’art local i ens 
permet donar-nos a conèixer i 
que la nostra feina no es quedi 
en una prestatgeria o en un post 
d’Instagram. Animo qualsevol 
artista del nostre poble que hi 
presenti els seus treballs, sense 
por i sense vergonya. L’art és 
subjectiu i sempre hi haurà 
algú que sàpiga apreciar-ho de 
la mateixa manera que tu ho 
fas. No perdeu l’oportunitat”

Noemí de 
Diego 
24 anys

El testimoni de dues joves 
participants del Fanzine

“El Fanzine és un portal que ens 
permet expressar els nostres 
sentiments, emocions..., deixar 
surar la nostra imaginació a 
través de dibuixos, comunicant 
missatges, per expressar coses 
abstractes realçant la nostra 
veu de manera subjectiva. 
Tenir un canal gratuït on et 
puguis expressar de manera 
natural s’agraeix moltíssim”.

Aya 
L’Kaderi 
19 anys

tiva a lloro@joves.prat.cat, per 
WhatsApp al 616 798 147, per missat-
ge privat d’Instagram (@jovesprat) 
o bé presencialment a El Lloro. 
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Només el 39 % dels contractes fets al Prat l’any 2021 van ser 
signats per dones.

La cultura, més 
accessible al 
jovent amb la nova 
tarifa Joves.Prat

Aquest 2022 arrenca la nova tarifa Jo-
ves.Prat, amb l’objectiu d’afavorir l’ac-
cés del jovent de la ciutat a les progra-
macions d’arts en viu del Prat a través 
d’entrades a preu reduït. 

La tarifa està destinada a totes les 
persones de menys de 25 anys resi-
dents al Prat i té un preu únic de 5 eu-

ros per a cadascuna de les propostes 
de pagament del Teatre L’Artesà, La 
Capsa i el Cèntric Espai Cultural. 

Les entrades es poden comprar a 
través dels webs d’aquests equipa-
ments o bé presencialment en el seu 
horari d’obertura. Alguns dels propers 
espectacles als quals es podrà acce-

Preu únic de 5 € per a joves de menys de 25 anys 
al Teatre L’Artesà, La Capsa i Cèntric

dir amb la tarifa Joves.Prat són els se-
güents: Mucho Muchacho (4 de març), 
Europa Bull (6 de març), Se respira en 
el jardín como en un bosque (10 de 
març), Andami: Siesta + Mariona al 
Bar (13 de març), Dom La Nena (18 de 
març), Las tribulaciones de Virginia (22 
d’abril) o Adam Green (14 de maig).

Concurs de TikTok “Per 
un Prat Sostenible”

El Rotary Club del Prat, en col·labo-
ració amb el departament d’Acció 
Ambiental i l’Oficina del Pla Jove de 
l’Ajuntament, ha convocat un concurs 
de TikTok per a les persones joves del 
municipi amb l’objectiu de fomen-
tar la creació i promoure comporta-
ments i accions respectuoses amb el 
medi ambient.

El concurs consisteix a crear i editar 
un vídeo partint del concepte “Preser-
vem el delta del Llobregat” i compar-
tir-lo a la xarxa TikTok. Ha de ser una 
producció artística (en format vídeo, 
que pot prendre diferents punts de 
partida: documental, musical, cançó, 
poesia, treball de recerca o material 

Per a joves d’entre 12 i 16 anys

al·legòric sobre el tema propo-
sat), amb una durada màxima 
d’un minut i ha de ser inèdita.

Fins al 20 de                                         
març
Al concurs, s’hi poden presentar, 
individualment o en grup, totes 
les persones d’entre 12 i 16 anys que 
estiguin cursant educació secundària 
a qualsevol centre educatiu públic o 
concertat i que visquin al Prat.

L’obra s’ha de publicar amb les eti-
quetes següents:

. #concursRotaryPrat12, per a 
alumnes de 1r i 2n cursos d’ESO

. #concursRotaryPrat34, per a 
alumnes de 3r i 4r cursos d’ESO

La data límit de publicació de les 
obres serà el 20 de març del 2022 i el 
veredicte es farà públic el 15 d’abril.  

Tota la informació, a                  
rotaryelprat.blogspot.com
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El mercat de treball continua estant molt feminitzat en els sectors 
de les cures (el 92 % són dones), l’ensenyament i els serveis 
domèstics (tots dos amb el 86 %).

n el curs 1989-1990, 
el programa Pla de 
Transició al Treball 

(PTT), una de les modalitats dels pro-
grames de formació i inserció (PFI), va 
entrar a formar part de l’oferta forma-
tiva de la nostra ciutat, en una acció 
de col·laboració entre la Generalitat i  
l’Ajuntament del Prat.

El programa, ubicat a l’institut Illa 
dels Banyols, s’ha consolidat com 
un recurs formatiu útil per als joves 
d’entre 16 i 21 anys que no han supe-
rat l’educació secundària obligatòria 
(ESO). A més, els programes de for-
mació i inserció són el primer nivell 
de qualificació dins dels estudis de 
formació professional.

La novetat d’enguany ha estat que 
La Fundació Rubricatus, fruit d’un 
acord amb l’Ajuntament, ha assumit 

E

La Fundació 
Rubricatus 

assumeix 
la formació 

professional 
d’hoteleria 

al Prat

el pes de la formació dels mòduls del 
perfil d’hoteleria, cedint instal·lacions 
i professionals.

La formació, impartida a l’obra-
dor de La Fundació, es planteja amb 
una doble finalitat: d’una banda, fo-
mentar una actitud més receptiva 
de l’alumnat vers la seva formació 
en un entorn diferent i allunyat de 
l’aparença formal de l’aula i, de l’altra, 
millorar l’adquisició de competències 
professionals específiques. 

Altres especialitats 
El PTT també ofereix les especialitats 
d’Auxiliar de fontaneria, calefacció i 
climatització, i Auxiliar de reparació i 
manteniment de vehicles lleugers. Al 
mateix institut Illa dels Banyols s’im-
parteix el PFI d’Auxiliar d’operacions 
aeroportuàries. 

4 mòduls professionals
La formació consta de quatre mòduls professionals: “Elaboració 
culinària bàsica”, “Aprovisionament, preelaboració i conservació 
culinaris”, “Tècniques elementals de servei” i “Processos bàsics 
d’aliments i begudes”.

L’objectiu final és formar auxiliars polivalents que tinguin la 
possibilitat de treballar en empreses diverses de l’àmbit de l’elaboració 
de begudes i aliments i, el que és més important, facilitar-los la seva 
continuïtat formativa als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

“El PTT d’Auxiliar d’hoteleria, per 
a mi, ha estat una oportunitat 
per continuar estudiant encara 
que hagués tingut dificultats a 
l’ESO. Aquí estic aprenent moltes 
coses, tant amb les matèries 
com prevenció de riscos laborals, 
“mates”, socials, llengua, etc., 
com a la cuina de La Fundació 
Rubricatus, on hem fet elaboració i 
presentació de plats, neteja i sala”.

David 
Escudero 
Navarro
Estudiant

“El PTT es un programa que 
destaca por la intención de 
ofrecer a chicos y chicas que 
no han aprobado la ESO una 
oportunidad para seguir sus 
estudios aprendiendo las 
bases de una profesión”.

Rogelio 
Palomino 
Rodríguez
Professor
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El 57 % de les dones aturades rep una prestació per desocupació, 
un 8 % menys que els homes aturats (65 %).

Ajuntament del 
Prat torna a or-
ganitzar el Març 

Gastronòmic, amb la col·laboració 
de l’Associació Gastronomia i Turis-
me (AGT). En aquestes jornades gas-
tronòmiques, que se celebraran entre 
el 17 de març i el 18 d’abril, es podran 
tastar menús elaborats amb pollastre 
Pota Blava, Carxofa Prat i productes 
de temporada dels pagesos del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. El Març Gas-
tronòmic representa el toc d’inici de 
les Festes de la Carxofa.

30 restaurants amb 
producte local
L’activitat està arrelada a la comarca, 
amb 30 establiments de restauració 
del Prat i altres municipis del Baix 
Llobregat i el Barcelonès que partici-
paran a l’edició d’enguany, portant el 
Pota Blava, el producte autòcton de la 
nostra ciutat, a cuines del territori.

Una padrina i un padrí
El Març Gastronòmic estarà apadrinat 
per dues figures rellevants del món 
de la restauració: Maria Nicolau, xef, 
activista i col·laboradora a diferents 
mitjans de comunicació, on reivin-
dica la cuina de producte i territori; i 
Pep Palau, fundador del Fòrum Gas-
tronòmic, una de les veus més res-
pectades al món de la restauració a 
nivell estatal.

Més informació
Trobareu tota la informació sobre els 
menús i els restaurants participants al 
web marcgastronomic.com i a les 
xarxes socials d’AGT i Porta del Delta.

L’
Arriba el Març Gastronòmic, inici 

de les Festes de la Carxofa

Col·laboració amb l’exposició 
“Menja Actua Impacta”
El Març Gastronòmic s’ha establert una col·laboració amb 
l’exposició “Menja Actua Impacta”, sobre alimentació 
sostenible i saludable, que es pot visitar a Fundesplai. Dels 
clients que consumeixin menús del Març Gastronòmic rebran 
descomptes per visitar l’exposició.

Menús amb Pota Blava i Carxofa Prat tornaran a convertir la nostra 
ciutat en la capital culinària de la comarca

Properes cites de les 
Festes de la Carxofa
. Carxofada popular. 3 abril. Fondo d’en Peixo.. Escarxofa&Jazz. 10 d’abril. Davant de La Capsa.. Fira Tapa. 22, 23 i 24 d’abril. Pl. Blanes.
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Al Prat, la bretxa salarial a favor dels homes és del 24 %, xifra que 
representa 6.982 euros anuals de mitjana més que les dones.

l Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) 
ha posat en marxa 

un nou programa de formació profes-
sional per a l’ocupació en format dual, 
l’anomenada FPO Dual, que ara ha 
arribat al Prat. Aquest programa per-
metrà que 14 pratenques i pratencs 
en situació d’atur es formin al mateix 
temps que treballen.

La data prevista per a l’inici del pro-
grama és el 20 de març proper. Les 
persones seleccionades rebran for-
mació com a auxiliars administratius 
i obtindran un certificat de profes-
sionalitat de nivell 1. Alhora, estaran 
contractades per l’Ajuntament del 
Prat amb un contracte de formació i 
aprenentatge durant 12 mesos i des-
envoluparan tasques administratives 

E
L’Ajuntament 

contractarà 14 joves 
per fer tasques 
administratives

en diferents equipaments i departa-
ments municipals. 

Per a joves d’entre 
16 i 29 anys 
El programa s’adreça a joves d’entre 
16 i 29 anys que han de complir els 
següents requisits: estar inscrits al 
SOC com a DONO (demandant d’ocu-

El Prat aposta per l’FP
L’Ajuntament del Prat està apostant de forma decidida i ferma per 
la formació professional (FP). Justament, el passat 16 de febrer es va 
celebrar una nova sessió del Consell de la Formació Professional, el qual 
té com a objectius fomentar aquesta formació i la plena inserció laboral 
i professional del jovent de la ciutat. 

pació) i, preferentment, no haver cur-
sat estudis postobligatoris. 

Les persones interessades a parti-
cipar en aquest programa s’han de 
posar en contacte amb la referent 
del programa, Núria Hidalgo (hidal-
gom@elprat.cat, 93 378 68 78), 
abans del 10 de març. També es pot 
fer la inscripció a online.elprat.cat.

Dos nois 
participants en el 

programa Garantia 
Juvenil del Centre 

de Promoció 
Econòmica de 
l’Ajuntament 

del Prat.
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L’escletxa salarial en les pensions contributives és encara més 
gran: se situa en el 42 %.

Premiats els millors projectes 
empresarials dels anys 
2020 i 2021 al Prat
L’acte de lliurament esdevé un emotiu homenatge a la regidora 
Marta Mayordomo, morta sobtadament al desembre del 2020

l dijous 3 de febrer 
a la tarda es va ce-
lebrar a l’auditori 

del Cèntric la 14a edició dels Premis El 
Prat Emprèn Marta Mayordomo, que 
van reconèixer els millors projectes 
empresarials del 2020 i el 2021 des-
envolupats al municipi.

L’any passat, aquest esdeveniment 
no es va celebrar a causa de la pandè-
mia. A més, enguany incorporaven el 

nom de Marta Mayordomo, la regido-
ra de Promoció Econòmica que va mo-
rir sobtadament al desembre del 2020.

En el seu discurs, l’alcalde del Prat, 
Lluís Mijoler, va animar els i les em-
prenedores locals a “emprendre amb 
passió”.

Projectes premiats 
de l’any 2020:. Premi al millor projecte en l’àm-

E

bit del comerç i/o turisme: Restau-
rant L’àpat. Mencions especials per 
a Lola’s Brunch, Do-Jo Escola de Tae-
kwondo i Maracuyá.

. Premi al millor projecte d’econo-
mia social i cooperativa: distribució 
en bicicleta Rodaprat. Menció espe-
cial per a L’aquelarre.

. Millor projecte empresarial: em-
presa d’instal·lació de plaques so-
lars SolarPrat. Mencions especials: 
Sanrothe Barber, Thelprat Magazine i 
Team Block 3D.

Projectes premiats 
de l’any 2021:. Millor projecte en l’àmbit del co-
merç i/o turisme: Visioprat. Men-
cions especials: Diana Farmer, El Taller 
i Padelcrack.

. Premi al millor projecte d’econo-
mia social i cooperativa: Festival 
Esperanzah. Menció especial per a 
Ser qui vull ser.

. Millor idea empresarial: Pa’loS-
hanti. Mencions especials: Reedufi-
sió, Rafaela Logopeda i Kiamis. 

Plans d’empresa
Durant la cerimònia també es van 
concedir diplomes als millors plans 
d’empresa elaborats per alumnes del 
programa de Transició Escola-Treball 
(PFI-PTT) del Prat. Es tracta d’un pro-
grama que es realitza a l’institut Illa 
dels Banyols i que potencia actituds 
positives envers la cultura emprene-
dora i el treball en equip. 

Vídeo a elprat.tv

Representants dels 
projectes premiats de l’any 

2020 (foto de dalt) i de 
l’any 2021 (foto de baix).



EL PRAT TRIATLÓ 1994 
FEMENÍ I MASCULÍ, 

SUBCAMPIONS DEL 
DUATLÓ CIUTAT DEL PRAT

Els equips masculí i femení del Prat Triatló 
1994 han guanyat les medalles de plata al 

Campionat de Catalunya de Duatló Ciutat del 
Prat per equips, que el 30 de gener va arribar 
a la 15a edició, organitzada pel club pratenc. 

Aquesta prova és l’única del territori per 
equips i representava la segona jornada de la 

Lliga Catalana de Duatló de Carretera.

 FLAIXOS
D’ESPORTS

TORNA EL TROFEU MÀSTER CIUTAT DEL 
PRAT DE NATACIÓ
Després d’un any d’aturada per la pandèmia, el Trofeu 
Màster Ciutat del Prat ha tornat a la piscina del Sagnier, en 
la seva 14a edició. La prova, organitzada pel Club Natació 
Prat, representa la 6a etapa del circuit de competicions 
de la Federació Catalana. El club pratenc, per cert, celebra 
enguany el 50è aniversari.

EL TROFEU POTABLAVA DE RÍTMICA 
ARRIBA A LA 10a EDICIÓ AMB CANVI 
DE RESTRICCIONS
El Club Esportiu Rítmica Pratenc va organitzar, el dissabte 
29 de gener, al CEM Julio Méndez, la 10a edició del 
Trofeu Potablava, una de les proves amb què arrenca la 
temporada de rítmica al Prat. Enguany, la competició ha 
comptat amb més de 150 gimnastes de clubs d’arreu de 
Catalunya. L’esdeveniment va estar marcat pel canvi de 
restriccions que entrava en vigor poques hores abans, i 
que va permetre ampliar l’aforament i no haver de separar 
per clubs la zona d’escalfament.

ESQUIADA DEL CLUB 
ESPORT JOVE
Èxit en la sortida del mes de febrer 
del Club Esport Jove que organitza 
l’Ajuntament, amb 35 nois i noies 
del Prat que van passar un dia a les 
pistes de la Masella. L’activitat es 
va desenvolupar amb normalitat 
i els i les joves inscrites van poder 
gaudir de 3 hores de classe amb 
monitor per aprendre a esquiar 
o fer snowboard. Tot i que la 
meteorologia no va acompanyar 
gaire, van aprofitar totes les 
hores per fer una activitat en un 
entorn ben diferent al del Prat.



NIL LLOP, SUBCAMPIÓ DEL MÓN 
JÚNIOR DELS 500 m DE PATINATGE 
DE VELOCITAT
El patinador pratenc Nil Llop ha guanyat la medalla 
de plata dels 500 m al Campionat del Món Júnior 
de Velocitat sobre Gel, que s’ha disputat a Innsbruck 
(Àustria). En el mateix mundial, Nil Llop també va 
guanyar la medalla de plata en la prova d’esprint 
per equips, juntament amb el gallec Manuel 
Taibo i el madrileny Alexander Rezzonico.

ELS JOCS ESCOLARS RECUPEREN 
L’ACTIVITAT AMB UNA JORNADA DE 
BÀSQUET 3X3
El Club Bàsquet Prat i la secció d’Esports de 
l’Ajuntament han organitzat una jornada esportiva 
no competitiva de bàsquet 3x3 en el marc dels 
Jocs Escolars. La cita ha comptat amb una gran 
participació, amb 24 equips i 96 infants de les 
categories de benjamins i alevins.

AINOA CARREÑO, SEGONA AL 
RÀNQUING DE LA COPA MUNDIAL 
NEO-SÈNIOR DE PATINATGE
La pratenca Ainoa Carreño ha fet història en obtenir 
el subcampionat a la classificació general de la Copa 
del Món en categoria Neo-Sènior (el pas previ a la 
categoria absoluta) en la modalitat de Mass Start 
de patinatge de velocitat. Amb 20 anys, esdevé la 
primera patinadora espanyola a pujar al podi en 
una classificació general de la Copa del Món.

PRIMERA JORNADA DELS JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS DE 
PATINATGE
Els Jocs Esportius Escolars de Patinatge han tornat a 
celebrar-se després de les restriccions per la covid en 
tot l’esport escolar del curs passat. El Club de Patinatge 
de Velocitat El Prat s’hi ha estrenat organitzant la 
seva primera competició a la primera jornada dels 
Jocs, en què han participat patinadors i patinadores 
de les categories escolars dels dos clubs de la ciutat 
(CPV El Prat i CP Ciutat del Prat) i tots aquells infants 
que practiquen patinatge com a activitat extraescolar 
a les seves escoles. La primera jornada va quedar 
afectada per la pluja i va ser suspesa parcialment.

Foto: Roger Vallverdú (CPV El Prat) Foto: ISU
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35a Nit de 
l’Esport 

Després de l’aturada per la pandèmia, 
torna la tradicional Nit de l’Esport del 
Prat, que arribarà a la 35a edició i se 
celebrarà el divendres 25 de març al 
Cèntric. La gala es podrà seguir en di-
recte a través d’elprat.tv.

Un cop seleccionades les candida-
tures per part del jurat, es proposen 
3 nominats/des de les categories mi-
llor esportista masculí i femení major 
de 16 anys i millor equip federat, per 
tal que la ciutadania pugui votar-los 
online fins al 13 de març. Trobareu 
tota la informació sobre les candida-
tures i la manera de 
participar a les vo-
tacions a la pàgina 
web que trobareu 
amb aquest QR.

CANDIDATURES

Nil Llop 
Izquierdo 
(Club Patinatge 
de Velocitat 
El Prat)

Carlos Ortiz 
Martínez  
(Club Natació 
Barcelona)

Javier Lorente 
Unión   
(Pratenc 
Associació 
d’Atletisme)

1r equip 
masculí 
del Club 
Bàsquet Prat

1r equip 
femení del 
Club Bàsquet 
Prat

Equip femení 
absolut de 
triatló del 
Club Prat 
Triatló 1994

A Catalunya, la taxa de risc de pobresa és d’un 23,3 % per a les 
dones i d’un 19,9 % per als homes.

Divendres 25 de març 
al Cèntric

Millor esportista masculí major de 16 anys

Millor esportista femenina major de 16 anys

Millor equip federat

Luisa González 
Salazar  
(Club Patinatge 
de Velocitat 
El Prat)

Sofia Aguayo 
Mauri   
(Club Prat 
Triatló 1994)

Sonia 
Giménez 
Borrego   
(Pratenc 
Associació 
d’Atletisme)
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Dones i persones 
migrades, perfil 
majoritari CPS Francesc Palau

(La tria d’aquesta entitat respon 
a que treballa molt amb 
dones i ens trobem en plena 
commemoració del 8M)

El Centre de Promoció Social (CPS) 
Francesc Palau és una entitat social 
pratenca que centra la seva activitat 
en la promoció social de les perso-
nes més vulnerables, oferint-los ei-
nes com la formació, la capacitació, 
l’acompanyament i l’orientació. 

El darrer any, l’entitat va atendre 
més de 1.400 persones, de les quals 
més d’un 70 % van ser dones; moltes 
d’elles, migrades. 

La formació, clau
Per al CPS Francesc Palau, la formació 
és clau perquè la persona mateixa 
pugui empoderar-se i crear espais de 
relació. De fet, segons la directora del 
centre, Olívia Ortega, ”des del nostre 
petit lloc volem que tothom se senti 
acollit, per rebre i per donar. Alesho-
res, quan facilitem aquestes eines, 
perquè les dones puguin fer i decidir 
el seu propi camí, veiem que tenen un 
potencial enorme.” 

Projecte integral                       
de les cures
Precisament entorn de la dona, el 

centre ofereix diversos espais em-
marcats en el projecte integral de les 
cures. El primer és l’anomenat Cafè de 
les Cures, un espai per a les cuidado-
res de la gent depenent, on compar-
teixen i aprenen entre totes eines per 
autocuidar-se. 

A banda, l’entitat té l’Espai Terapèu-
tic, que està creat per a aquelles do-
nes que, en l’àmbit de la salut mental, 
estan passant per un moment difícil 
i delicat, sobretot per la solitud que 
pateixen algunes d’elles. 

Finalment, el centre també ofereix 
espais de formació i acompanyament 
a les famílies cuidadores. 

Laura Prilló Herrejón

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

En quins tallers formatius són 
protagonistes les dones?   
Fomentem l’envelliment actiu 
i l’empoderament de les dones 
d’edat més gran, que en molts 
casos no han pogut estudiar. Amb 
tallers com Activa la Ment, el Club 
de Lectura i el Viatjant amb l’Art, 
apropem la cultura a les dones. 
També tenim els tallers de teatre, 
gimnàstica, llengües, confecció, 
art..., on creen espais de relació i 
complicitat que són molt valuosos. 

En inserció laboral, en quins 
àmbits destaquen les dones? 
Tradicionalment, en l’àmbit de 
les cures. Aquí tenim un projecte 
que forma dones que es dediquen 
professionalment a aquest sector. 
Celebrem molt que en les noves 
tecnologies, en el nostre espai ‘Punt 
Òmnia’, també hi hagi més dones 
que homes, perquè al final els dona 
una autonomia de cara a la feina, a 
la gestió diària i per ajudar els fills. 

També fomenteu l’economia 
social i solidària, oi? 
Sí, per això hem impulsat el 
projecte Didal del Prat, que implica 
dones que s’han format en el 
centre, en l’àmbit de confecció 
tèxtil, i tenen el seu propi taller. 
També tenim el de diversitat, 
d-Fènix, on elaborem productes 
a mà, a partir de residu tèxtil. I al 
Racó Solidari elaboren productes 
artesanals i els venen per destinar 
el benefici a persones que ho 
necessiten. 

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Olívia 
Ortega 
Directora del CPS 
Francesc Palau

“Per a les dones, els 
espais de relació i de 
complicitat són molt 
valuosos”

El diferencial en la taxa de risc de pobresa entre homes i dones augmenta amb l’edat: 
21,6 % per a les dones de 65 i més anys enfront del 13,6 % dels homes.

Grup de persones 
voluntàries del centre.



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
Torna la Jugateca Ambiental

A partir del primer cap de 
setmana de març comença el 
cicle de primavera d’activitats de 
la Jugateca Ambiental. Es tracta 
d’unes activitats guiades que 
treballen temes relacionats amb 
la descoberta de l’entorn i dels 
parcs o amb la cura del medi 
ambient.

Us en posem uns exemples: 
descobrir el parc a través de la 
fotografia, fer censos d’insectes 
i ocells, celebrar el Dia de la 
Papallona descobrint quines 
en tenim a la ciutat, tallers 
de dibuix i regals sostenibles, 
contes, etc. A més a més hi 
haurà un espai de joc amb 
propostes dels educadors i 
educadores.  

Al parc Nou i al parc del Riu, cada diumenge i fins a la primera 
setmana de juny, tindreu l’oportunitat de fer activitats i tallers 
en família per gaudir de l’espai i el medi ambient

Totes les activitats són gratuïtes i no necessiten 

inscripció!
Gaudiu de la primavera al Prat!

Calendari d’activitats

Parc del Riu
06/03/2022: Safari fotogràfic

13/03/2022: L’últim arbre

20/03/2022: Geocaching

27/03/2022: Herbari artístic

03/04/2022: Els ocells del parc

10/04/2022: Ecoregal

24/04/2022: Punt de llibre

01/05/2022: Taller de dibuix

08/05/2022: Simulem un jardí de papallones

15/05/2022: Cens d’aus

22/05/2022: Bioblitz metropolità. Taller de cens i hotel d’insectes

29/05/2022: La fauna secreta del parc

05/06/2022: El Twister de l’aigua

Parc Nou
06/03/2022: Aprofruita

13/03/2022: Geocaching

20/03/2022: Safari fotogràfic

27/03/2022: L’últim arbre

03/04/2022: Cens d’insectes

10/04/2022: Herbari artístic

24/04/2022: El conte dels ocells

01/05/2022: Ecojardí

08/05/2022: Dia de les papallones. Simulem un jardí de papallones

15/05/2022: Explora el parc

22/05/2022: Bioblitz metropolità. Ajudants d’ornitòlegs

29/05/2022: Taller de dibuix

05/06/2022: Descobrim els petits invertebrats aquàtics de la bassa

Trobareu més 
informació en 
aquest QR
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Nens i nenes participen 
en el disseny de la plaça 
17 de Setembre
L’Ajuntament recull les seves propostes i els explica 
com quedarà la plaça un cop s’hagi remodelat

“Els nens i les nenes de 
la classe vam decidir 
conjuntament com ens 
agradaria que fos la plaça 17 
de Setembre. La coneixem 
molt bé perquè hi hem jugat 
moltes vegades, i també 
hem anat a l’ambulatori”. 

David 
Guijarro 
Vidal   

“Pensem que la plaça hauria 
de ser silenciosa, àmplia i 
divertida. Ens agradaria que 
tingués un lavabo, un lloc 
per saltar, un jardí amb flors 
i una pista de bàsquet”.

Jennifer 
Pulido 
Mancilla   

“Voldria que la plaça fos 
molt més bonica i que no 
estigués tan vella. I quan 
estigui arreglada m’agradarà 
passar-hi moltes vegades”. 

Noa 
Ruiz 
Hidalgo 

El 10 de febrer pas-
sat, diferents regi-
dores i experts en 
urbanisme de l’Ajun-
tament del Prat 
es van trobar amb 
alumnes de l’Escola 
Bernat Metge per 
parlar de la reforma 
de la plaça 17 de 
Setembre, conegu-
da com la “plaça de 
l’ambulatori vell”.

La gent del Prat 
ha pogut dir la seva 
en relació a la re-
modelació d’aquesta plaça, a 
través del web participa (par-
ticipa311-elprat.diba.cat/). Si 
hi entreu, podreu veure com 
avança la proposta, en la qual ja 
han participat un centenar de 
pratencs i pratenques.

El curs passat, la classe de 4t 
de l’Escola Bernat Metge es va 

afegir al procés “Imaginem la 
plaça 17 de Setembre”, tot opi-
nant sobre quins canvis hi vol-
drien fer. A la reunió del 10 de 
febrer se’ls va explicar quines 
de les seves propostes es faran 
realitat i com quedarà aquesta 
plaça en el futur, un cop s’hagi 
reformat. 

Alumnes i professorat 
de la classe de 4t 
amb regidores de 

l’Ajuntament.

Moment de la connexió amb l’equip 
d’urbanisme que està desenvolupant 

el projecte de remodelació de 
la plaça 17 de Setembre.
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