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oner a las personas y la vida 
en el centro de la acción pú-
blica es un lema muy repetido 
en la salida de la pandemia. 
En El Prat, llevamos años tra-
bajando para impulsar una 

ciudad viva, para las personas. Esta revista 
brinda varios ejemplos.

Encontrareis información sobre la pre-
inscripción en las guarderías municipales y 
en la Escola d’Arts en Viu. Podréis averiguar 
dónde y cómo consultar los detalles sobre 
las actividades de verano infantiles y juve-
niles que han programado tantas entidades 
deportivas, culturales y de ocio. Sea en la 
formación preescolar, la formal, la extracurri-
cular o durante el tiempo libre, construimos 
una ciudad educadora, que se esfuerza para 
que las personas puedan desplegar todo su 
potencial para desarrollar una vida plena.

También llega el Maig Cooperatiu: un mes 
dedicado a la difusión y reflexión sobre la 
economía social y cooperativa, a través de 
un abanico de actividades. Ésta es una forma 
de trabajar, producir y consumir arraigada 
en nuestra ciudad, donde decenas de enti-
dades con un alto valor social añadido tra-
bajan en ámbitos diversos, desde la vivienda 
a la energía pasando por la acción social o 
el comercio, pero con un denominador co-

mún: poner a las personas, y sus necesida-
des, y no al lucro, en el centro de la actividad 
económica.

Y finalmente, encontrareis información 
sobre cómo desde el Ayuntamiento trabaja-
mos para ordenar una movilidad urbana en 
transformación, que está viviendo cambios 
que han llegado para quedarse, como el uso 
cada vez más generalizado de herramien-
tas de movilidad personal como el patinete 
y que requiere actualizar la normativa para 
garantizar una buena convivencia entre to-
dos los usuarios de la vía pública. El objetivo 
es tener un espacio público ordenado, que 
priorice el ir a pie o en bici. Ahora, esta for-
ma pratense de entender el espacio público 
cada vez toma más fuerza, y prueba de ello 
es que la Unión Europea premia a través de 
sus fondos NextGeneration intervenciones 
como la que estamos a punto de empezar en 
la avenida del Canal: convertiremos esta vía, 
que reclamaba urgentemente una reforma, 
en un nuevo eje verde y ciudadano. Una in-
tervención importante, pero no la única que 
realizaremos en los próximos meses para 
tener calles y plazas cada vez más amables.

En definitiva, ya sea en educación, en eco-
nomía o en el espacio público, trabajamos 
para poner a las personas en el centro de 
nuestro lugar en el mundo.

P
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Una ciutat viva, una ciutat 
    per a les persones

osar les persones i la vida al 
centre de l’acció pública és un 
lema molt repetit en la sorti-
da de la pandèmia. Al Prat, fa 
anys que treballem per im-
pulsar una ciutat viva, per a 
les persones. Aquesta revista 

brinda diversos exemples.
Trobareu informació sobre la preinscrip-

ció a les escoles bressol municipals i també 
a l’Escola d’Arts en Viu. Podreu esbrinar on i 
com podeu consultar tots els detalls sobre 
les activitats d’estiu per a infants i joves que 
han programat tantes entitats esportives, 
culturals i de lleure. Sigui en la formació pre-
escolar, la formal, l’extracurricular, o durant el 
lleure, construïm una ciutat educadora, que 
s’esforça perquè les persones puguin des-
plegar tot el seu potencial per desenvolupar 
una vida plena.

També arriba el Maig Cooperatiu: un mes 
dedicat a la difusió i reflexió sobre l’econo-
mia social i cooperativa, a través d’un ventall 
d’activitats. Aquesta és una forma de treba-
llar, produir i consumir arrelada a la nostra 
ciutat, on desenes d’entitats amb un alt valor 
social afegit treballen en àmbits diversos, des 
de l’habitatge a l’energia passant per l’acció 

social o el comerç, però amb un denomina-
dor comú: posar les persones, i les seves ne-
cessitats, i no el lucre, en el centre de l’activi-
tat econòmica.

I finalment, trobareu informació sobre com 
des de l’Ajuntament treballem per endreçar 
una mobilitat urbana en transformació, que 
està vivint canvis que han arribat per que-
dar-se, com l’ús cada cop més generalitzat 
d’eines de mobilitat personal com el patinet 
i que requereix actualitzar la normativa per 
garantir una bona convivència entre tots els 
usuaris de la via pública. L’objectiu és tenir 
un espai públic endreçat, que prioritzi l’anar 
a peu o en bici. Ara, aquesta forma praten-
ca d’entendre l’espai públic cada cop pren 
més força, i una prova d’això és que la Unió 
Europea premia a través dels seus fons Next-
Generation intervencions com la que estem 
a punt de començar a l’avinguda del Canal: 
convertirem aquesta via, que reclamava ur-
gentment una reforma, en un nou eix verd i 
ciutadà. Una intervenció important, però no 
l’única que farem en els propers mesos per 
tenir carrers i places cada cop més amables.

En definitiva, ja sigui en educació, en eco-
nomia o a l’espai públic, treballem per posar 
les persones al centre del nostre lloc al món.

P
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rreu del món, les 
ciutats estan im-
pulsant canvis 

per reduir la contaminació i el soroll 
i racionalitzar l’ús dels vehicles de 
motor, en favor del transport públic 
i d’una mobilitat més sostenible. En 
paral·lel, s’ha disparat l’ús de bicicle-
tes i altres vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP), com els patinets elèc-
trics. Enmig de tots aquests canvis, els 
vianants volen i han de poder recupe-
rar espais públics en unes ciutats que 
han d’adaptar-se a la crisi climàtica i 
esdevenir més amables i habitables. 
L’Ajuntament del Prat transita cap a 
aquest model mitjançant dues eines 

A principals: d’una banda, una orde-
nança de circulació de vehicles i via-
nants que l’any passat va introduir 
diversos canvis per adaptar-se als 
nous temps; de l’altra, la intervenció 
urbanística per pacificar carrers amb 
l’objectiu de fomentar formes de 
transport més sostenibles, especial-
ment la més senzilla i antiga de totes: 
anar a peu. 

El Prat, ciutat 30
A més velocitat, més contaminació, 
més soroll i més inseguretat. Per això, 
l’Ajuntament fixa un límit de 30 km/h 
al nucli urbà. Aquesta mesura va molt 
més enllà del simple límit de veloci-

tat: facilita la convivència entre via-
nants, bicicletes, patinets i cotxes. Als 
carrers de vianants o de plataforma 
única (exemples d’aquests últims se-
rien el carrer de Sant Pere o el de Joa-
quim Maria Bartrina), els vehicles han 
d’adaptar la velocitat a les persones 
que hi van a peu, i mai poden supe-
rar-hi els 20 km/h.  

Trobareu més 
informació 
a elprat.cat/
mobilitat o 
mitjançant 
aquest QR

El Prat camina cap a una millor 
convivència entre cotxes, 
bicis, patinets i vianants
Per assolir una mobilitat sostenible que prioritzi els desplaçaments a 
peu, l’Ajuntament es dota de dues eines principals: una ordenança de 
circulació renovada i la pacificació de carrers a través de l’urbanisme
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Bicicletes i 
patinets: on i com?
Les bicicletes (elèctriques o no) i 
els vehicles de mobilitat personal 
(MPV), com els patinets elèctrics, no 
poden superar els 25 km/h i de ma-
nera general —excepte senyalització 
contrària— han de circular:

l Per la calçada —pel centre del car-
ril— i no per la vorera (veure excep-
cions més a baix).

l Si n’hi ha, poden fer-ho per carrils 
bici.

l Si el carril bici està en una vorera, 
els vianants el podent creuar, però 
no romandre-hi ni caminar-hi. Bicis 
i VMP no poden superar els 10 km/h.

l Sempre que no hi hagi carrils bici, 
les bicicletes (no els patinets) podran 
circular per voreres i zones de via-
nants majors de 3 metres d’amplada, 
sempre que no hi hagi aglomeració 
de persones (cal guardar un mínim 
d’1,5 metres de separació amb les 
persones que caminen i amb les 
façanes), no superant els 10 km/h.

l Als carrers de vianants i platafor-
ma única, podran circular en els dos 
sentits de circulació, amb preferèn-
cia sobre els vehicles de motor però 
donant prioritat als vianants.

l Als passos de vianants han de res-
pectar les persones que van a peu i 
adequar-hi la velocitat.

l No poden circular amb auriculars, 
ni utilitzant el mòbil.

l Han de dur timbre i, de nit, llums 
al davant (blanca) i al darrere (ver-
mella) i elements reflectants.

l Als patinets elèctrics només hi 
pot viatjar una persona, que ha de 
portar casc.

l Les persones menors de 16 anys 
en bicicleta han de portar casc.

Vehicles de 
motor
l Cotxes, furgonetes, motos, ca-
mions... han d’adaptar la seva velo-
citat a la de bicis i VMP.

l No els poden avançar en el mateix 
carril ni assetjar-los (apropant-s’hi 
massa o pitant-los).

l Per avançar-los cal canviar de carril 
i deixar una distància mínima d’1,5 m. 

l No poden circular ni aturar-se en 
carrils bici. 

Les motos, 
fora de la 
vorera
La Policia Local del Prat 
iniciarà properament 
una campanya contra les 
motos aparcades a les 
voreres. Primer els farà un 
advertiment per escrit i, 
en una fase posterior, les 
multarà. Al Prat, les motos 
no poden estacionar a les 
voreres. 

Consulteu l’Ordenança municipal 
de circulació de vehicles i vianants 

mitjançant aquest QR
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Pacificació de 
carrers
La pacificació de carrers suposa crear 
un espais més segurs i tranquils per a 
aquelles persones que s’hi mouen a 
peu, en cadira de rodes o en bicicle-
ta. Es tracta de posar els vianants al 
centre de l’activitat de la via pública 
i afavorir la bona convivència entre 
tots els usuaris i modes de trans-
port. Tot seguit us expliquem alguns 
exemples de reformes previstes per 
al present mandat municipal:

Fa dies que l’Ajuntament està renovant 
i actualitzant la pintura viària a tota la 

ciutat. Una de les novetats és el 
pictograma dels patinets.

l “Superilla” pacificada al voltant del 
c. Sant Pere 
Els carrers es poden pacificar de diverses maneres: re-
duint-hi la velocitat màxima permesa i/o intervenint-hi 
urbanísticament. Això darrer s’ha fet recentment, per 
exemple, al c. Sant Pere i es farà properament a dos car-
rers que el travessen: Sant Boi i Viladecans. Juntament 
amb el c. Joaquim Maria Bartrina, es crearà aquí una 
“superilla” pacificada. 

l Avinguda del Canal
Durant el mes de maig començaran 
les obres per pacificar l’av. del Canal, 
entre el parc del Fondo d’en Peixo i 
la pl. Catalunya. Se n’eliminaran els 
aparcaments i s’hi restringirà nota-
blement la circulació de cotxes. L’ob-
jectiu final és crear un gran eix cívic 
que travessi de nord a sud la ciutat i 
que inclourà en un futur la Carretera 
de l’Aviació. Aquestes obres es coor-
dinaran amb les ja començades per 
renovar un col·lector a l’av. del Canal, 
a càrrec de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

l Carrers Castella i Frederic Soler 
Els trams d’aquests dos carrers entre Verge de Montserrat 
i Indústries esdevindran de plataforma única amb priori-
tat per a vianants.
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Bosses d’aparcament
Una de les conseqüències de la pacificació de carrers és la reducció dels espais destinats a l’aparcament 
de vehicles. Per fer menys brusca aquesta tendència, habitual a totes les ciutats del món que s’estan 
pacificant, l’Ajuntament del Prat aposta pels aparcaments municipals subterranis i per l’habilitació de 
bosses en superfície: estació, Cal Gana (provisional)... Properament se’n crearà una de nova al sector 2 de 
l’Eixample Sud, entre la Barceloneta i la rotonda de la Nissan, per compensar la bossa que es perdrà amb 
l’inici de la construcció de l’edifici d’habitatge social de la Cooperativa Obrera de Viviendas (a l’altra banda 
de la Barceloneta).

l Plaça Disset de Setembre 
Aquest estiu començaran les obres de reforma de la pl. 
Disset de Setembre (la de l’ambulatori vell), que consis-
tiran, bàsicament, a donar al vianant més espai i de més 
qualitat. El redisseny de la plaça s’ha fet amb un procés 
de participació ciutadana, igual que els dos exemples 
següents (Estany de Sant Maurici i Ramon Codina).

l Plaça Estany de Sant Maurici 
Les obres de pacificació d’aquesta plaça començaran a 
la tardor d’enguany, seguint els mateixos principis que 
a la pl. Disset de Setembre. 

l Passeig de Ramon Codina  
La reforma per pacificar aquest carrer del barri de Sant 
Cosme començarà a finals d’any. 

l Pla d’accessibilitat  
A la resta de la ciutat s’estan duent a terme tasques 
d’adaptació i millores en l’accessibilitat, com ara la cons-
trucció de passos de vianants elevats (foto), instal·lació de 
passamans en escales i rampes, millora dels accessos als 
contenidors de residus i a les parades d’autobús, etc. 



Carmelo Declara Merino

Que no la paguen 
los de siempre

Cuidemos a quien 
nos cuida
El Prat no cuida a las personas que 
nos cuidan, como quedó demostrado 
en el último pleno, tras el rechazo 
de las trabajadoras del Servicio de 
Atención Domiciliaria a una moción del 
equipo de gobierno que no les resolvía 
ninguna de sus reivindicaciones y que 
solo pretendía quedar bien y excusarse 
del fracaso de una pésima gestión.

Desde Ciudadanos venimos 
denunciando que un servicio 
asistencial a las personas tan 
importante como es el SAD, en El Prat, 
no funciona tras el cambio de modelo 
de gestión promovido por el gobierno 
del alcalde Mijoler. Este cambio de 
tipo de gestión ha traído una triple y 
nefasta consecuencia: un peor servicio 
a las personas usuarias (reduciendo 
en 10 minutos los servicios), unas 
peores condiciones laborales para las 
cuidadoras (cobrando un 6 % menos 
de lo acordado o de lo que cobran 
otras cuidadoras con otros modelos de 
gestión) y un mayor coste económico 
para el contribuyente.

No nos merecemos un modelo de 
gestión del SAD tan deficiente como 
el actual, que no cuida a las personas 
que nos cuidan, y gestionado por un 
consorcio donde la mayoría de los 
miembros del consejo rector son ex 
alcaldes y cargos de confianza. Dado 
que ha quedado demostrado que se 
ha perdido en la calidad del servicio 
a las personas que tanto lo necesitan, 
se han precarizado las condiciones 
laborales de las cuidadoras y, encima, 
nos cuesta más caro, pedimos al 
gobierno del alcalde Mijoler que 
rectifique, asuma su error y se plantee 
volver al modelo de gestión asistencial 
anterior, mucho más eficaz como ha 
quedado demostrado.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Existe una relación directa 
entre la subida de los precios y el 
encarecimiento de la energía eléctrica 
y los carburantes o, lo que es lo 
mismo, el enriquecimiento de las 
empresas delsector energético y el 
empobrecimiento de la población. 
Mientras el oligopolio de las eléctricas 
obtiene unos beneficios récords, el 
precio de la cesta de la compra sube de 
manera insostenible.

La receta de la derecha ante esta 
crisis ha sido la de bajar impuestos, 
lo contrario de lo que hacen cuando 
gobiernan. La sola propuesta de rebaja 
fiscal supone un desprecio hacia los 
servicios públicos. Nuestra propuesta 
no pasa por desmantelar los servicios 
públicos, pasa por fortalecerlos, con una 
subida de impuestos a esos beneficios 
obscenos obtenidos por las compañías 
energéticas, justamente, por ejemplo, 
para implementar un descuento del
50 % en la tarjeta del transporte público, 
en un ejercicio de redistribución de 
riqueza y justicia social, para que esta 
crisis no la paguen los de siempre.

Desde nuestro municipio, y en 
defensa de lo público, se ha aumentado 
la inversión en la etapa de educación 
infantil de 0 a 3 años, bajando los 
precios y favoreciendo a un mayor 
número de familias el acceso a la 
bonificación de la nueva tarifación 
social, teniendo en cuenta la situación 
individualizada de cada núcleo familiar, 
consiguiendo el grado de equidad 
necesario en cualquier servicio público.

Queremos mostrar nuestro apoyo 
a las recientes demandas propuestas 
por la comunidad educativa y rechazar 
la falta de diálogo e imposiciones del 
Departament d’Educació.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

En el ple municipal d’abril 
vam iniciar diversos debats que 
considerem importants. En primer 
lloc, vam proposar que es treballés 
amb l’Autoritat del Transport 
Metropolità per ampliar l’edat 
per poder-se beneficiar de la 
targeta T-Jove, fins als 30 anys; ara, 
l’edat màxima són els 25. Segons 
l’informe de l’Observatori Català 
de la Joventut, les persones entre 
16 i 29 anys són les més afectades 
per l’atur, les assalariades amb 
més contractes temporals, les que 
menys es poden emancipar i, dins 
de les desocupades, les que reben 
menys prestacions contra el risc 
d’exclusió. La nostra proposta es va 
aprovar per una àmplia majoria, però 
lamentem que el Partit Socialista 
i Cs no hi donessin suport.

En segon lloc, vam preguntar 
sobre el possible canvi d’ubicació 
de la celebració de Sant Jordi. A 
pocs dies d’aquesta diada, l’equip 
de govern vol traslladar les seves 
activitats al parc del Fondo d’en 
Peixo, tot i que això podria perjudicar 
els botiguers d’alguns importants 
eixos comercials i la seva recuperació 
econòmica. Després de parlar amb 
veïnat i comerciants del carrer Ferran 
Puig i de la zona, vam preguntar 
sobre la idoneïtat d’aquest canvi 
i vam rebre de l’equip de govern 
respostes contradictòries amb les 
que algunes entitats i comerços ens 
havien donat. Creiem que una altra 
manera de governar és possible, 
des de la proximitat i sent útils a la 
ciutadania. Els canvis d’aquesta mena 
s’han de plantejar amb més antelació 
i buscant el consens d’aquells que 
s’hi poden veure perjudicats. 

Iniciatives útils 
per al Prat

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Ara que ens trobem en el darrer 
trimestre d’un curs escolar que va 
començar carregat d’incerteses 
i que acabarà quasi amb total 
normalitat, vull felicitar públicament 
totes les entitats de la ciutat 
que treballen en els àmbits de 
l’educació, de l’esport i de la salut i 
reconèixer el suport i la confiança 
de les famílies a aquestes entitats 
que han esdevingut fonamentals 
perquè el desenvolupament 
personal dels infants no s’aturi.

En el camp de l’esport i el 
lleure, les entitats han potenciat 
els hàbits saludables entre els més 
petits, perquè fer esport també 
és educar, transmetent valors de 
companyonia, esforç i competència 
sana. Els socialistes tenim molt clar 
que l’educació no és patrimoni 
només dels centres escolars, sinó 
que les entitats contribueixen molt 
a aquesta formació dels infants. 

En aquest sentit, la tasca de 
monitores i monitors és fonamental: 
són les persones que tenen el 
tracte directe amb els infants i que, 
dedicant el seu temps al treball 
comunitari, fan que els més petits es 
trobin com a casa quan fan esport.

Arriba el bon temps, i els casals 
i campus d’estiu que s’organitzen al 
Prat són la millor elecció per continuar 
amb aquest lleure educatiu, combinat 
amb la coneixença de noves amistats 
o el contacte amb la natura.

I com cada any, vetllarem perquè 
cap infant ni jove quedi exclòs 
de gaudir d’aquestes activitats.
Per a molts infants pot significar 
el millor estiu de la seva vida.

En els últims anys la ciutat ha patit 
un canvi espectacular en els hàbits de 
mobilitat. Cada cop som més les que 
deixem el cotxe i triem alternatives 
més sostenibles per fer desplaçaments, 
sobretot, pel Prat. Al carrer hi ha més gent 
que va a peu, en bici o bé en patinet, això 
és un fet rellevant. Cal que ens en felicitem, 
perquè menys cotxes és més salut.

Per fer passes endavant i adaptar-nos 
a aquesta nova manera de viure, des de 
l’Ajuntament s’impulsen intervencions 
que afavoreixen l’ús dels mètodes de 
transport no contaminants i que, en certa 
manera, volen desincentivar l’ús dels 
vehicles privats. En algunes ocasions hem 
rebut crítiques per fer pacificacions de 
carrers, sobretot perquè limiten els drets i 
els espais que fins ara atribuíem als cotxes 
per retornar-los a les persones. Però cal 
que siguem honestes i ens diguem a la 
cara que és la manera correcta d’afrontar 
el futur, treure els cotxes dels nostres 
carrers per millorar la qualitat de l’aire 
que respirem i per reduir els accidents. Es 
tracta d’actuar en la mobilitat posant les 
persones al centre.

Som conscients, però, que la 
convivència no sempre és senzilla, per 
això estem adaptant la normativa a la 
realitat de demà. L’increment de persones 
usuàries de la bici o del patinet fa que 
calgui prendre mesures per protegir els 
vianants. Igual que fa uns anys va caldre 
molta pedagogia perquè entenguéssim 
que circular en moto sense casc era un 
risc absurd, ara cal que ens acostumem 
a circular com toca també en patinet.
Les ciutats del futur necessiten persones 
responsables que tinguin cura dels espais 
comuns: de les places i els carrers que 
ens pertanyen, en primer terme, als veïns 
i veïnes, i que les volem per viure-les i 
gaudir-les.

El Prat, ciutat 
d’entitats

Els carrers són 
nostres

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



 VIDA
PRATENCA

L’ESCARXOFA&JAZZ 
TORNA AMB FORÇA

Després de dues edicions 
suspeses arran de la pandèmia, 

aquesta primavera ha tornat 
una de les festes més populars 
del Prat, l’Escarxofa&Jazz. La pl. 

de Joan García-Nieto, davant 
de La Capsa, es va omplir amb 

més de 2.000 persones que van 
gaudir del menjar preparat per 

l’associació Les Escarxofes del 
Prat i de la música en directe.

LA CARXOFADA DEL PRAT, SOTA LA 
PLUJA 
El parc del Fondo d’en Peixo va acollir, el diumenge 3 
d’abril, la Carxofada del Prat, que s’ha tornat a celebrar 
després de dos anys de pandèmia. Malauradament, la 
pluja va voler ser protagonista de la festa, per bé que es 
van vendre tots els tiquets del dinar, al voltant d’un miler.

EL FÒRUM DE 
TREBALLS DE 

RECERCA TORNA 
A SER PLENAMENT 

PRESENCIAL
Després d’unes edicions virtuals 
o semipresencials a causa de la 
pandèmia, el tradicional Fòrum 

de Treballs de Recerca del 
Prat ha celebrat la 19a edició 

en format presencial i amb 
públic, concretament al Centre 
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. 
L’alumnat destacat pel jurat va 
donar a conèixer públicament 

les seves investigacions i la 
seva experiència personal en 

aquesta jornada.

EL FIRA TAPA TANCA LES FESTES DE 
LA CARXOFA 
El Fira Tapa, celebrat el cap de setmana de Sant Jordi, va 
tancar les Festes de la Carxofa. L’edició de diumenge, en què el 
temps va acompanyar, va ser multitudinària. Aquesta de tapes 
elaborades amb Carxofa Prat va comptar amb la participació 
de 10 restauradors i restauradores de la ciutat. S’hi van vendre 
més de 6.000 tapes. D’altra banda, en aquesta edició del Març 
Gastronòmic s’han venut 572 Pota Blava als restaurants participants.



NUEVA REUNIÓN ENTRE MIJOLER 
Y GENERALITAT PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y el concejal de Salud Pública, 
Gabriel Soriano, se reunieron el 6 de abril con la secretaria 
de Atenció Sanitària i Participació de la Generalitat, Meritxell 
Budó, a quien trasladaron la necesidad de reforzar la atención 
primaria en la ciudad, un servicio que actualmente no presta 
la calidad requerida por la ciudadanía. La Generalitat ya ha 
realizado últimamente algunas mejoras, como la incorporación 
de nuevos profesionales al CAP Ramona Via, después de 
las reuniones previas mantenidas por el Ayuntamiento con 
otros responsables de la Generalitat. El Ayuntamiento, no 
obstante, sigue reclamando un pacto de ciudad por la salud.

MÉS DE 2.000 TARGETES 
MARKETPRAT VENUDES
El projecte de targeta moneder municipal MarketPrat 
està tenint una gran acollida entre la ciutadania i ja se 
n’han venut més de 2.000 de les 3.000 posades a la venda. 
La setmana passada ja se’n van repartir les primeres 
entre les persones que les van comprar (hi ha temps 
per adquirir-ne fins al 30 de juny). La targeta costa 60 €, 
però permet fer compres per valor de 100 € en més de 
230 comerços del Prat que s’han adherit a la iniciativa.

FESTIU I CONCORREGUT SANT JORDI AL FONDO D’EN PEIXO 
La diada de Sant Jordi d’enguany al Prat ha estat especial. Per primera vegada després de molts anys, l’indret central de les activitats 
no va ser la pl. de la Vila i el c. Ferran Puig, sinó el parc del Fondo d’en Peixo. L’Ajuntament i entitats de la ciutat participants en la 
diada així ho van acordar, ja que d’aquesta manera va ser més fàcil mantenir les distàncies de seguretat i ampliar l’oferta d’activtats. 
La ciutadania va respondre i pel Fondo van passar milers de persones. Només la pluja va deslluïr una mica la jornada, ja que, cap 
al final del dia, va impedir la celebració d’uns concerts que estaven previstos. Un dels elements protagonistes de la diada va ser 
la presència d’un gran set de l’emissora municipal, elprat.ràdio (91.6 FM), que va emetre un programa en directe des del Fondo 
d’en Peixo durant tot el dia. L’ocasió s’ho mereixia, ja que aquest 23 d’abril l’emissora pratenca complia 20 anys de vida.
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acosta la pre-
inscripció a les 
escoles bressol 

municipals i a la llar d’infants de la 
Generalitat per al curs 2022/2023, la 
qual serà del 9 al 20 de maig. 

Gratuïtat per als 
infants de 2 anys
Una novetat important és la gratuïtat 
del servei educatiu per als infants de 
2 anys (nascuts l’any 2020), anuncia-
da pel Departament d’Educació de la 
Generalitat, que n’assumeix la quo-
ta d’escolaritat que fins ara pagaven 
les famílies. L’Ajuntament continua 
finançant una tercera part del cost 
d’aquest servei, i ha posat els recursos 
necessaris per oferir més places en els 
grups de dos anys a la ciutat.

La gratuïtat no inclou els serveis 
complementaris: acollida, menjador 
ni l’Escola d’Estiu al juliol. El preu del 
servei de menjador és de 135 € men-
suals; també se’n pot fer ús puntual-
ment, en funció de les necessitats de 
les famílies. 

Millora el sistema de 
tarifació social
L’Ajuntament del Prat vol continuar 
apostant per una educació de quali-
tat com a motor per superar desigual-
tats, afavorint mesures d’equitat. Per 
això ha millorat el sistema de tarifació 

S’
Gratuïtat als 
2 anys i nova 
tarifació social a 
les escoles bressol

social per al grup de nadons i el d’in-
fants d’un any (nascuts els anys 2021 
i 2022), oferint una quota molt més 
justa i equitativa per tal que se’n pu-
guin beneficiar més famílies.

La tarifació social defineix el preu 
del servei educatiu tenint en comp-
te els ingressos anuals i el nombre 

de persones de la unitat familiar. 
S’adreça a totes les famílies amb in-
fants matriculats a les escoles bressol 
municipals i s’aplica durant els mesos 
que comprenen el curs escolar, de se-
tembre al juny. El mes de juliol (que 
és Escola d’Estiu) la quota del servei 
educatiu serà de 160 €.

La Sol Solet fa 60 anys
Aquest any, l’escola bressol municipal Sol Solet està preparant 
una festa d’aniversari per celebrar els seus 60 anys d’història. 
Per aquesta escola hi ha passat molts pratencs i pratenques 
en els seus primers anys de vida.
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ls i les joves que 
després de l’ESO 
no fan cap mena 

d’estudis postobligatoris es troben en 
una situació d’abandonament esco-
lar prematur. A Catalunya són el 17 % 
de la població jove, una de les xifres 
més altes de la Unió Europea, amb 
importants costos socials, econòmics 
i personals. 

Aquest abandonament es pro-
dueix per motius diversos, per això 
cal donar-hi una resposta personalit-
zada i molt adaptada a la realitat de 
cada persona, generant així una nova 
oportunitat educativa i professional 
que doni suport al seu itinerari vital.

Programa Noves 
Oportunitats 
Educatives (NOE)
El programa vol respondre a aquestes 
necessitats de la població d’entre 16 i 
24 anys des de la complexitat que im-
plica aquest fenomen, atenent a les 
particularitats individuals. És per això 
que l’Ajuntament del Prat ha obert a 

E El Lloro, Serveis de Joventut, el nou 
programa de suport especialitzat a 
través del referent NOE. 

Aquesta figura acompanyarà cada 
jove en la construcció d’un itinerari 
personalitzat a partir dels seus inte-
ressos. Es treballarà des d’una pers-
pectiva integral, donant suport tant 
al jovent com a les seves famílies. La 
intervenció tindrà en compte el mo-
ment vital de cada persona, fent-li 
propostes individualitzades i flexi-
bles que l’ajudin en la continuïtat 
educativa.

Treball en xarxa
Al Prat hi ha molts recursos formatius 
i professionals que ja estan actuant 
contra l’abandonament escolar pre-
matur. Amb el NOE es vol potenciar 
el treball en xarxa entre professio-
nals, per tal de millorar l’atenció a la 
ciutadania, establint un circuit de no-
ves oportunitats. L’objectiu és donar 
suport en els moments de transició 
als estudis postobligatoris i ajudar a 
que es puguin assolir amb èxit. 

Noves oportunitats educatives 
després de l’ESO

Com 
contactar-hi
Per demanar cita al NOE 
cal contactar amb El Lloro, 
Serveis de Joventut, en horari 
de matí els: divendres, de 10 
a 14 h, o de tarda: de dilluns 
a divendres, de 16.30 a 20 h, 
per telèfon (934 785 077) o per 
WhatsApp (686 305 973).

Catalunya té un dels nivells més alts d’abandonament escolar prematur de la Unió 
Europea. Per això, el Prat posa en marxa un nou servei per a aquests nois i noies

“En les trobades al servei de 
Noves Oportunitats Educatives, 
a El Lloro, generarem un espai 
únic, d’autoconeixement, per 
preguntar-nos què necessita 
cada jove en la construcció 
del seu camí professional”.

Uxía González Valcárcel 
Referent del programa NOE
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S’acosten les 
preinscripcions a 
L’Escola d’Arts en Viu 
per al curs vinent 

l 16 de maig s’obre 
el procés de pre-
inscripció per al 

proper curs de L’Escola d’Arts en Viu, 
un centre que ofereix una formació 
interdisciplinària i flexible que afavo-
reix l’aprenentatge artístic al llarg de 
la vida, amb programes formatius de  
les tres disciplines artístiques (músi-
ca, teatre i dansa) que s’adapten a les 
diferents franges d’edat.  

L’Escola ofereix els programes “Bà-
sics” (per a infants, joves i adults), 
“Aprofundiment” (amb doble via se-
gons la intensitat), “Avançat”, “A mida” 
i de “Preparació per a l’accés al grau 
superior”.

També s’hi ofereixen programes per 
als més petits: “Art en família” (per a 
nens/es de 0 a 3 anys), en el qual par-
ticipen pares, mares o acompanyants 
adults, i el de “Sensibilització artística” 
(de 4 a 6 anys), que combina la dansa, 
la música i el teatre.

L’Escola ofereix a tot l’alumnat, a 
partir de “Bàsics”, la possibilitat de 
cursar “assignatures de confluència”, 
que combinen la formació en música, 
teatre i dansa. Dins d’aquestes pràc-
tiques, s’ofereix la possibilitat de par-
ticipar, en col·laboració amb el Teatre 
L’Artesà, en projectes artístics en què 
també participen artistes en residèn-
cia: són els projectes “Artefactes escè-
nics” i “Pràctiques de creació”.

Calendari
l Publicació de l’oferta de places 
vacants: 9 de maig

l Preinscripcions: del 16 al 27 de 
maig

l Matriculacions: de l’1 al 15 de 
juliol

Tota la informació a 
elprat.cat/lescoladartsenviu 
i a Torre Balcells de 16 a 21 h 
de dilluns a divendres

E
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n curs més, el pro-
grama municipal 
IntersECCions ha 

desenvolupat més de 60 projectes 
adreçats a alumnat i ciutadania pra-
tenca, que s’han construït a partir de 
la implicació de nombroses comuni-
tats educatives i culturals de la ciutat.  
La col·laboració i cooperació entre 

U
IntersECCions d’experiències 

educatives i culturals
El programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat 

ja fa cinc cursos que camina a la ciutat

agents, com a element essencial del 
programa, ha estat cabdal per gene-
rar experiències educatives i culturals 
adaptades a cada moment i grup en 
un curs ple de reptes.

Ciència i tecnologia, coneixement 
de la ciutat, anglès, lectura, arts visuals, 
dansa, música i teatre han estat els ve-
hicles mitjançant els quals l’alumnat 

ha explorat, imaginat, fet recerca, re-
flexionat, dialogat, creat, interpretat 
i molt més, emportant-se vivències 
i aprenentatges rics que permeten 
avançar en la transformació social de 
la ciutat.

Més informació al web
elprat.cat/interseccions

TOT SEGUIT ES MOSTREN DIFERENTS EXPERIÈNCIES IL·LUSTRATIVES D’AQUEST CURS:

Activitats familiars en anglès
El projecte Auxiliars de Conversa es desplega 
a 20 centres educatius i 4 de culturals. Com a 
novetat d’enguany destaca el conjunt de propostes 
adreçades a famílies, promogudes pels tres centres 
cívics i la Biblioteca.

Projectes artístics al Centre 
d’Educació Especial Can Rigol
Aquest curs, s’ha iniciat un nou projecte de dansa, 
realitzat en col·laboració amb L’Escola d’Arts en 
Viu, que es suma al projecte d’arts visuals que 
L’Escola treballa conjuntament amb l’Escola d’Arts 
Visuals del Prat.

Processos de creació de música, 
teatre i dansa
L’alumnat ha participat activament en la 
creació de peces artístiques pròpies, explorant 
l’entrecreuament entre disciplines i posant-les en 
escena.



Repensant-nos des de les arts 
visuals
De la mà de l’Escola d’Arts Visuals del Prat i a 
través del llenguatge artístic, l’alumnat de diversos 
centres educatius ha reflexionat amb esperit crític 
sobre la vida a l’escola, la societat, la identitat o el 
poder.

Narracions des de l’audiovisual
Les creacions literàries fetes pels infants en el marc 
del projecte Petits Contes, aquest curs, tenen un 
format íntegrament audiovisual. És un exemple 
de com, sense renunciar a les pràctiques d’aula en 
format grupal, la dimensió tecnològica ha estat 
molt més present en tots els projectes de lectura: 
Petits Contes, Converses Literàries i Lecxit.

Investigació i prototipatge entorn 
de la ciència del vol
Infants de les quatre escoles participants en 
el projecte La Ciència del Vol han continuat 
experimentant amb les forces implicades en 
el vol mitjançant la construcció de maquetes i 
l’experimentació amb avions de paper. A més, s’han 
submergit en una varietat de llibres científics i, fins i 
tot, han pujat en un avió de principis del s. XX!

Itineraris per conèixer la ciutat
Impulsat per l’Arxiu Municipal i el Programa de 
Cultura Popular, aquest nou projecte ha facilitat 
que alumnat de totes les etapes educatives, hagi 
participat en més de 60 propostes sobre patrimoni 
i cultura locals.

Reflexionar sobre l’emergència 
climàtica
Recuperant el format presencial del Connexions, la 
sisena edició d’aquest projecte ha fet possible que 
l’alumnat dels quatre instituts participants, amb 
la col·laboració del Cèntric Espai Cultural, hagi 
realitzat un apropament crític i creatiu des de la 
diversitat de disciplines cap a la problemàtica de 
l’emergència climàtica.
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l festival Pratifolk 
se celebra des del 
1996 i esdevé una 

mostra de les colles i del potencial 
cultural pratenc: diables, gegants, 
castellers, dansaires, bastoners, sar-
danistes, trabucaires...

Enguany, passades les restriccions 
per la pandèmia, n’arriba la vint-i-sise-
na edició, amb un programa que co-
mença a les 8 hores amb cercaviles a 
diferents punts de la ciutat i continua 
al Fondo d’en Peixo amb activitats per 
a tots els públics fins a ben entrada la 
nit. Totes les colles mostraran els seus 
lluïments durant tot el dia, hi haurà 
tallers i una gimcana de cultura po-
pular per als més petits i música i bon 
menjar per acompanyar la jornada. 
Trobareu els tiquets del dinar i sopar 
a La Cova i la Copisteria Alonso. 

El dia 6 de maig se celebrarà un 
acte previ a La Nau de Cultura Po-
pular: una xerrada amb el periodista 
Joan Ignasi Gómez, del programa ra-
diofònic Gaudeix la festa, en la qual es 
parlarà del Seguici Popular i Festiu. 

E

Torna el 
Pratifolk, 
la festa de 
la cultura 
popular i 
tradicional 
del Prat
Organitzat per la 
Federació d’Entitats 
El Nus, vol apropar 
la cultura tradicional 
a tota la població

“El Pratifolk és 
cultura i caliu”
“Per a mi, el Pratifolk és 
l’apropament de la cultura 
popular catalana al poble. 
És una gran oportunitat per 
cercar la interacció amb 
la ciutadania i fer caliu 
entre entitats. És un dia ple 
d’activitats, tallers i mostres 
de cultura tradicional, un 
espai per gaudir i aprendre 
sobre les entitats d’El Nus”.

Alejandra Bertran 
Sánchez 
Castellera de la colla del Prat. 
17 anys

“Tinc moltes 
ganes de 
conèixer més 
les colles!”
“Tinc ganes de tornar a gaudir 
del Pratifolk. Amb la família 
passarem el dissabte al Fondo 
d’en Peixo, on dinarem i veurem 
totes les actuacions, però sobretot 
tinc moltes ganes de participar 
en la gimcana de la tarda per 
passar-ho bé amb els meus amics 
fent els tallers de les colles”.

Randy Reyes Núñez 
Apassionat a la cultura tradicional. 
10 anys



    

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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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

MÚSICA I LLETRES

TE QUIERO, BENEDETTI
amb Alberto San Juan i Fernando Egozcue
Recital homenatge a Mario Benedetti. I a través dels seus poemes i proses, també serà un homenatge a altres 
veus de la literatura llatinoamericana i espanyola. 
I a través de totes elles, també a les persones que van haver d’exiliar-se de la seva terra per a sobreviure. 
De la mà de l’actor Alberto Sant Juan i el guitarrista i compositor Fernando Egozocue.
Dins de la Primavera de Llibres i Lletres

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 21, a les 19 h 
Entrada: 12,5 €    Anticipada: 8,5 €   Tarifa Joves.Prat: 5 € 



TEATRE | CIRC |
DANSA
FESTIVAL CASA DE ARAGÓN
Festival del XLI aniversari de l’entitat. 

El Modern. Diumenge 1, a les 12 h

EN OFF
DE JULIO ANT. GARCÍA VEGA
L’Alzheimer és el protagonista d’aquesta 
història que planteja la duresa d’una 
malaltia cada vegada més freqüent.  
Amb música en directe. 

El Modern. Dissabte 7, a les 18.30 h
Entrada: 12,5 €

DIEZ MUJERES
CIA. LOKHA’S
Adaptació de la novel·la Diez Mujeres 
de l’autora xilena Marcela Serrano. Les 
protagonistes d’aquesta peça teatral 
comparteixen les seves vivències i punts 
de vista sobre la vellesa i el pas del temps. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes 
Frida Kahlo 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 14, a les 19 h

UNA 
TERÀPIA 
INTEGRAL

Una comèdia que ens situa en un curs 
intensiu de quatre setmanes per aprendre a 
fer pa i que canviarà la vida dels participants.

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Dissabte 14, a les 20 h 
Preu: 15,5 €     Anticipada: 10,5 €   
Tarifa Joves.Prat: 5 €

SILENCIO  
L’actriu Blanca 
Portillo interpreta 
el monòleg escrit 
per Juan Mayorga a 

partir del discurs d’ingrés del dramaturg a 
la RAE, reflexionant sobre el silenci, en la 
vida i en el teatre. 
Teatre L’Artesà. Sala Gran  
Diumenge 29, a les 18 h
Preu 15,5 €    Anticipada 10,5 €    
Tarifa Joves.Prat: 5 €

MOSTRA DE DANSA 
ETERNAL DANCE DISTRICT
L’escola ofereix una mostra a l’aire lliure de 
diferents disciplines de dansa amb motiu 
de la Festa de la Dansa. 

Plaça dels Germans Lumière
Diumenge 22, a les 17 h

SALTIMBANQUI
KM. 0
COL.LECTIU 
TINGLADU

Un espectacle de teatre i circ per a tota 
la família. Cinc personatges d’allò més 
pintorescs, obren les portes del seu 
particular restaurant per presentar el seu 
menú delicatessen d’una forma original 
i sobretot divertida. Verticals, pal xinès, 
roda cyr i corda aèria per explorar la 
gastronomia del territori.

Plaça de Sant Jordi
Diumenge 22, a les 12 h

KADDISH 
BROADWAY 
TALLER 
D’ESCENIFICACIÓ 

Una història sobre el món del teatre, com 
les d’abans. Amb les seves llums i ombres... 
però sempre amb molt de glamour! 
Peça resultant del taller d’escenificació 
sota la direcció i dramatúrgia de Carol 
López. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Divendres 27, a les 20 h i 
dissabte 28, a les 20.30 h

26a edició de 
la festa de la 
cultura popular 
i tradicional del 
Prat! Consulta 
tot el programa 
d’activitats a 
la pàgina 20 

d’aquesta mateixa revista. 
Organització: Federació d’entitats El Nus

Parc Fondo d’en Peixo
Dissabte 7, a partir de les 8 h

MÚSICA
L’ORQUESTRA 
DE BARRI    
Espai comunitari 
de pràctica musical 

per gaudir de la música. No cal tenir 
coneixements previs, ja que tothom pot 
fer música o sumar-s’hi amb les seves 
aportacions! 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Tots els dimecres, a les 18 h 

VALS DEL 
ANIVERSARIO
SÍLVIA COMES 
El significat de la 

paraula vals és “girar”. I Vals del Aniversario 
gira entorn de l’obra i la figura d’un dels 
més grans poetes en llengua castellana, Gil 
de Biedma. Un espectacle màgic, poètic i 
emocionant. 

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Divendres 6, a les 20 h  
Entrada: 15,5 €     Anticipada: 10,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5 €

BIZNAGA + 
PUTA BLAVA 
EN CONCERT 
Doble concert on 

el punk i rock seran els protagonistes. 
Biznaga han aconseguit perfeccionar, a 
base de melodia, discurs i actitud, una 
sort de cançó protesta contemporània. 
L’accent local el posa Puta blava, una 
banda formada per quatre amics, amb 
guitarres esmolades i ritmes accelerats.  

La Capsa. Divendres 6, a les 22 h 
Entrada: 15,5 €     Anticipada: 10,5 € 
Tarifa Joves.Prat: 5 €

ANDAMI
PAU ROSES + 
CLARENS
La música 

electrònica omple de nou el Bar de La 
Capsa amb dos dels millors DJ de l’escena 
catalana. 

La Capsa. Diumenge 8, a les 18 h 



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

XERRADES  
DIÀLEGS. CICLE DE 
PENSAMENT CONTEMPORANI
Al Cèntric Espai Cultural 

ARRIBAR A CASA, 
amb Xesús Fraga
Parlarem del que 
significa marxar i 
retornar, del viure 

i del sobreviure fora, a partir del llibre 
Virtudes (y misterios), amb l l’autor va 
guanyar el Premio Nacional de Narrativa.
Dimarts 10, a les 19 h

DRET A LA CIUTAT 
O FRONTERES?, 
amb Jaime Palomera
Reflexionarem sobre 
com l’habitatge 

i el mercat immobiliari han funcionat 
de manera oposada al dret a la ciutat i 
compartirem les mesures necessàries per 
canviar aquesta realitat. 
Dimarts 17, a les 19 h

QUÈ VOLEM DIR QUAN 
AFIRMEM QUE SOM 
ÉSSERS VULNERABLES?, 
amb Miquel Seguró
L’últim treball de 

Miquel Seguró, Vulnerabilidad, és una 
pregunta oberta sobre tot allò que ens fa 
humans. Explora la realitat existencial de 
la vulnerabilitat i ens convida a integrar-la 
com a compromís ètic i polític de la vida. 
Dimarts 24, a les 19 h

EL SEGUICI 
POPULAR I 
FESTIU 

Xerrada prèvia al Festival Pratifolk amb el 
periodista Joan Ignasi Gómez. 
Organització: Federació d’entitats El Nus

La Nau de Cultura Popular (pl. Xavier Ruiz)
Divendres 6, a les 19.30 h

 

VIU L’ÒPERA!
DON PASQUALE, 
de Gaetano 
Donizetti
El director 
d’escena Damiano 
Michieletto signa 

aquest muntatge de la Royal Opera House 
d’aquesta òpera bufa en tres actes, amb una 
divertida trama argumental. 
Cèntric Espai Cultural
Divendres 13, a les 17.30 h  
DON PASQUALE, DONIZETTI I EL BEL CANTO 
amb Miquel Àngel Martínez
Xerrada on gaudirem del bo i millor 
d’aquesta època daurada al món de l’òpera, 
amb molts exemples per tal d’iniciar-nos en 
aquest art fascinant. 
Cèntric Espai Cultural
Dimecres 11, a les 19 h 

CONCERT UNIÓ 
FILHARMÒNICA
La banda de la Unió 

Filharmònica del Prat torna, després de 
2 anys, a oferir el tradicional concert de 
primavera. Aquest any serà tribut als 
musicals i comptarà amb una sorpresa 
final. 
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 14, a les 19 h

ADAM GREEN + 
TURNER CODY
Adam Green és 
compositor, cineasta, 
artista visual i poeta. 
Un artista polifacètic 
que arriba a La Capsa 

amb la seva gira europea, That Fucking 
Feeling Tour. 

La Capsa. Dissabte 14, a les 21 h
Entrada: 15,5 €     Anticipada: 10,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5 €

JAM SESSION 
Punt de trobada de 
músics pratencs i no 
pratencs, per tocar 
en directe, passar 

una bona estona i gaudir de la música! 

La Capsa. Diumenge 22, a les 19 h 

EL DESCOMPOSITOR
EL METAL, amb Salva 
Rubio 
El metal extrem serà el 
protagonista amb Salva 
Rubio, un dels majors 
experts sobre el tema i 

autor d’un llibre indispensable del gènere: 
Metal extremo: 30 años de oscuridad

La Capsa. Dijous 26, a les 19 h

CHIVOCHIVATO 
Pepo López, guitarrista 
conegut per formar part 
de La Cabra Mecánica 
o de la banda de Quique 

González, presenta el seu tercer disc Frágil, 
amb el seu alter ego ChivoChivato. 

La Capsa. Divendres 27, a les 21 h 
Entrada: 6,5 €   Tarifa Joves.Prat: 5€

MOTÖRHITS 
+ DECADE OF 
AGGRESSION

Nit de metal amb les millors bandes tribut 
de Motörhead i Slayer de Catalunya amb 
dues bandes que ens porten el directe més 
fidel d’aquests titans del hard rock i el trash 
metal.  

La Capsa. Dissabte 28, a les 22 h 
Preu: 12,5 €     Anticipada: 8,5 €  
Tarifa Joves.Prat: 5 €

CINEMA  
EL CINE DE FRIDA 
Cinefòrum organitzat amb l’Assoc. de 
Dones Progressistes Frida Kahlo.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 4, a les 17.30 h

CINE CLUB
EL AGENTE TOPO
2020, Xile
Un investigador privat 
rep l’encàrrec d’esbrinar 
com és el tracte que 

reben els habitants d’una llar d’avis. 

Cinema Capri. Dimecres 18, a les 19.30 h



ACTIVA EL TEU 
CIBERACTIVISME!
L’activisme en plena era digital promou la 
difusió i manifestació de les idees a través 
d’eines digitals. Com fer arribar el teu 
missatge i mobilitzar en pro d’una causa a 
través d’aquestes eines?

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 7, a les 11 h 

LA CORTE DEL 
REY LOCO
AMB MARC GARCIA 
ARNAU 
La paraula preval, 

entre poemes i cançons, sobre el silenci 
còmplice de l’oblit. 
Organització: Assoc. Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 30, a les 19.15 h 

LECTURA
TERRA DE LLIBRES
ELS CAMPS 
DEL PRAT
JOAN CAMPS 
Presentació d’aquest 
llibre que relata els 

principals esdeveniments familiars des de 
finals del s. XVIII fins a l’actualitat. 
Dins de la Primavera de Llibres i Lletres

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 3, a les 19 h 

LA LECTURA 
A CASA NO HA 
DE FER POR

Proposta participativa adreçades a 
famílies per viure la lectura a casa com un 
moment de gaudi. Amb una primera part 
amb diferents escenes teatrals, seguida 
d’una taula rodona amb Mar González, 
experta en literatura infantil i juvenil. 

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 9, a les 18 h

MES DE LA SALUT 
DE LES DONES
El Centre Cívic Jardins de la Pau us proposa 
diferents activitats i xerrades dins del Dia 
d’Acció de la Salut de les dones. 
Consulta tota la programació a 
elprat.cat/ccjardinspau

EXPOSICIONS
FOTOGRAFIA DE PAISATGE
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT 

Exposició dels 
socis i sòcies 
de l’AFP que 
ens apropa a 
la fotografia 

paisatgística de la nostra ciutat.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 6 de maig al 6 de juny 
INAUGURACIÓ, divendres 6 a les 19 h
XERRADA complementària a l’exposició amb 
membres de l’AFP
Divendres 6, a les 19 h 

LAIKA LAB 
Laboratori de creació vinculat a la 
Convocatòria \Unzip 22, on participen 
tots els projectes artístics presentats a la 
modalitat Exposició amb un grup d’artistes i 
creadors per treballar de manera col·lectiva. 

Centre d’Art Torre Muntadas 
Tots els dimarts de maig, a les 16.30 h 

ENCARA POTS VISITAR

EL PRAT, 
UNA MIRADA 
ARQUEOLÒGICA  

Cèntric Espai Cultural
Prorrogada fins al 21 de maig 

LA FORÇA DE LA NATURA 
Centre Cívic jardins de la Pau
Fins al 5 de juny 
VISITA GUIADA, divendres 20, a les 18.30 h

TROBADES 
#FETAMÀ 
AL RIBERA
Espai per 

intercanviar coneixements, resoldre dubtes 
i practicar les teves aficions en companyia, 
en un espai autogestionat per les mateixes 
participants. 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
PATCHWORK, tots els dijous, a les 16 h
GANXET, tots els dimarts i dijous, a les 18 h

INFANTIL
LECTURA

CAMINS 
LITERARIS 
Taller familiar per 
aprendre a gaudir 
de la lectura. 

Adreçat a infants de 7 a 9 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 4, a les 17.30 h

AVENTURES LITERÀRIES 
Un taller per llegir, jugar, experimentar, 
descobrir, riure...
Adreçat a joves de 10 a 12 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 18, a les 17.30 h

TEATRE

LÚ
CIA LA 
MADUIXA 
Dansa i arts 
plàstiques 
per gaudir 

en família d’un espectacle sobre el poder 
de la creativitat i la imaginació com a 
forma d’evasió davant la duresa de la vida. 
Un espectacle íntim carregat d’imatges 
poètiques i sentiments. 
Edat recomanada: infants a partir de 5 anys

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 8, a les 12 h
Entrada: 6,5 €     Anticipada: 5 €



PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Visita a “Girona, temps de flors”
Gaudirem de la 67a edició de l’exposició i 
dinarem a la Masia Can Toscà.
Dimecres 11 de maig
Preu: 30 €
Cloenda de les passejades de marxa 
nòridica
Inscriu-t’hi a partir del 16 de maig. 
Data de la sortida, pendent de 
confirmació: 1 ó 2 de juny.
Preu: 5 €
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  MAIG

CENTRE CÍVIC JARDINS 
DE LA PAU
Ball amb el Dúo Mediterráneo 
Diumenge 15, a les 17 h
Karaoke 
Diversió assegurada!
Dimenge 22, a les 17 h
Dilluns de Rummikub
Tots els dilluns a l’espai de trobada, pots 
aprendre a jugar-hi!
A més, us convidem a la Te-rtúlia, 
la Passejada fotogràfica i el Club 
de lectura, amb Inés y la alegría 
d’Almudena Grandes.
El Centre Cívic també proposa diferents 
activitats durant tot el mes dins del Dia 
d’Acció de la Salut de les dones.
Més informació i inscripcions a
elprat.cat/ccjardinspau 
i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Aquest mes t’esperem a la Palmira 
per gaudir de moltes activitats en 
bona companyia. 
Tarda de cuina
Diumenge 8, de 16.30 a 19 h
Quadern dels records
Aprèn a fer un àlbum individual on 
guardar les nostres fotografies i 
records.
Els dimarts, a les 17 h
1r Torneig de Rummikub
Passa una bona estona. Amb 
diplomes inclosos!
Diumenge 22, a les 17 h
Apropa’t al centre per conèixer la 
resta de les activitats programades.  
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech 
i al 934794535 

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 

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 5, SACS AROMÀTICS 
Dijous 12, SPRING FESTIVAL A LA PALMIRA 
Dijous 19, COS EN MOVIMENT AMB LA GENT 
GRAN   
Dijous 26, KATHERINE JOHNSON I EL 
GIRADOR DE GRAVETAT  

TIKTOK PILL 
Píndola per aprendre a 
crear i enregistrar una 
coreografia al TikTok, 
amb les eines més 
bàsiques com un telèfon 
mòbil. 

Edat recomanada: infants a partir de 8 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimecres 25, a les 19 h 

KIT  
LUMOS... VARETA MÀGICA! 
Ens convertirem en 
alumnes de Hogwarts 

i crearem la nostra vareta màgica! Amb 
materials quotidians, una llum LED i molta 
creativitat, aprendrem que són els circuits 
elèctrics i com crear un interruptor, per 
donar vida a la màgia i cridar Lumos! 
Edat recomanada: infants de 8 a 12 anys

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 21, a les 10.30 h

ART EN 
FAMÍLIA 
CAPGIRANT 
LA CIUTAT

amb Loreto San Martín
Jugarem amb llums i ombres i deixarem 
volar la nostra imaginació! Donarem forma a 
les històries més originals i aprendrem que 
totes podem ser artistes
Edat recomanada: famílies amb infants 
de 4 a 8 anys

Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 21, a les 17.30 h

CIRC EN 
FAMÍLIA
Espai familiar de 
descoberta i pràctica 

de circ amb experts que ens acompanyaran 
i aproparan a les diverses tècniques. 
Edat recomanada: famílies amb infants de 6 
a 10 anys 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres 6, a les 17.30 h MÀGIA 
Divendres 20, a les 17.30 h TASTET CIRCENSE
Inscripció: 2 € / sessió

FESTES DEL BARRI 
DE LLEVANT
L’Associació de Veïns de Llevant en 
convida a celebrar les festes del barri. 
Gegants, tallers, balls i molt més! 

Pl. de Louis Braille i voltants
Del 6 al 8 de maig



26 | EL PRAT | MAIG 2022

Escola Charles 
Darwin de la 
nostra ciutat, 

està participant en una prova pilot per 
generar energia solar a la seva cober-
ta i compartir-la amb una quarantena 
de famílies d’alumnes.

A la coberta de l’escola s’estan ins-
tal·lant 236 plaques fotovoltaiques 
que produiran una potència de 117 
kW, generant més de 120.000 kwh 
anualment, l’equivalent a tota l’ener-
gia que consumeixen 35 famílies mit-
janes durant un any. 

En hores solars, mentre les plaques 
estiguin produint energia se’n farà un 
autoconsum compartit entre l’Escola, 
edificis municipals del voltant i, per 
primera vegada al Prat, 43 famílies 
que participen a la prova pilot. La dis-
tribució d’aquesta energia es farà de 
la següent manera: el 29 % serà per a 
l’autoconsum de l’Escola, el 22 % arri-
barà als comptadors de les 43 famílies 
i el 49 % restant anirà a altres equi-
paments municipals propers, com 
l’Escola Bressol La Granota i el CEM 
Estruch. 

L’
El projecte no incorpora bateries per 

emmagatzemar l’electricitat i està di-
mensionat perquè tota l’energia solar 
que generin les plaques es consumeixi 
en temps real sense que n’hi hagi gens 
de sobrant. Per tant, en hores de baixa 
intensitat solar i durant la nit les famí-
lies consumiran l’energia de la xarxa 
de distribució convencional.

Formació en bons 
hàbits de consum
Les 43 famílies participants tenen 
assignada una potència fixa de 0,5 
kW i podran posar la rentadora i fer 
servir altres aparells elèctrics mentre 
les plaques solars estiguin produint 
energia. L’estalvi econòmic que els re-

presentarà aquest consum d’energia 
provinent del sol vindrà determinat 
també pels bons hàbits i el bon ús 
que facin d’aquests 0,5 kW. Per aquest 
motiu, les famílies de la Darwin estan 
participant en tallers i sessions de 
formació sobre el consum eficient 
d’energia i altres aspectes relacionats 
amb el mercat elèctric, la factura de 
la llum i les tecnologies per produir 
energia renovable. 

Els beneficis ambientals i socials de 
les famílies i, en general, de la comu-
nitat educativa de la Darwin van en la 
línia de contribuir a la transició ener-
gètica del Prat, a la reducció de gasos 
d’efecte hivernacle i a l’adaptació al 
canvi climàtic.

Prova pilot a l’Escola 
Charles Darwin: generar 

energia solar i compartir-la 
amb famílies 

Un grup motor que escalfa la 
transició energètica de la ciutat
La comunitat educativa de la Darwin és un exemple de cohesió entre 
mestres, famílies i alumnes de l’Escola. S’hi ha constituït un grup 
motor amb l’objectiu de reflexionar i aprendre en matèria d’energia 
i definir una estratègia pedagògica que posi a l’abast de tothom els 
coneixements sobre energia dintre i fora de l’aula. El contingut dels 
tallers, les sessions de formació i altres activitats en matèria d’energia 
es faran extensius a la participació de totes les escoles i famílies del 
Prat.

Una de les sessions 
formatives a famílies 

de l’escola. 
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La primera coberta fotovoltaica 
d’un total de 22 
L’Escola Charles Darwin ha estat la primera a començar, però ja 
hi ha 10 instal·lacions més en marxa. L’objectiu es disposar de 
22 instal·lacions fotovoltaiques en cobertes municipals, que a 
finals d’aquest any estaran produint una potència d’1MW per a 
l’autoconsum compartit entre tots els edificis municipals. 

“És una experiència 
molt positiva”
El grup motor és molt útil i, 
personalment, les formacions 
en estalvi energètic han estat 
força interessants, mai m’havien 
explicat tot el que podem fer. 

Luis 
Fernández 
Membre de 
l’AMPA de 
l’escola

“Entre totes 
podem fer un futur 
climàtic millor”
“Aquesta experiència m’ha permès 
informar-me, assessorar-me i reflexionar 
sobre aspectes relacionats amb 
l’eficiència energètica, canvi climàtic, 
factura electrònica, comunitats 
d’energia... He tingut l’oportunitat 
de gaudir de reflexions molt 
interessants que han fet que la meva 
motivació envers aquesta temàtica 
es reforci. Entre totes, podem fer 
que el futur climàtic sigui millor”.

Rocío 
Segura 
Membre de 
l’AMPA de 
l’escola

“Ens hem divertit 
i hem après”
“Amb aquest projecte ens hem divertit 
i, a més, hem après com funcionen les 
plaques fotovoltaiques, que transformen 
l’energia del sol en electricitat”.

Naiara Carrasco, Arnau 
Merchán, Gerard López, Ainhoa 
Carrasco, Aina Martín i Nymeria 
Clavijo
Alumnes de 5è

Cap la nova empresa 
Energia del Prat 
L’Ajuntament del Prat aprovarà, en un proper ple municipal, la 
creació de la nova empresa público-comunitària Energia del 
Prat, que contribuirà a la posada en marxa de la comunitat local 
d’energia.
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Banc amb la bandera trans a la pl. 
Agricultura
El 31 de març va ser el Dia Internacional de la Visi-
bilitat Transgènere, una diada que pretén sensibilit-
zar contra la discriminació que pateixen les persones 
transgènere arreu del món. L’Ajuntament va dur a ter-
me diferents accions per visibilitzar el col•lectiu trans, 
com per exemple: pintar un banc amb la bandera 
trans, il·luminar la torre de l’aigua de la pl. Catalunya 
amb els colors d’aquesta bandera i també penjar-ne 
una de roba a la façana de l’ajuntament.

El Prat promueve la salud de las 
mujeres
El 28 de mayo se celebrará el Día de Acción por la Sa-
lud de las Mujeres, por lo que nuestra ciudad organi-
zará una serie de actividades para conmemorar esta 
fecha, que tiene por objetivo visibilizar la importan-
cia de mejorar la salud femenina. Este año se propo-
ne un programa de actividades variado que pretende 
promover una vida activa y saludable. Las actividades 
físicas se combinarán con diferentes charlas y colo-
quios para intentar mejorar tanto el bienestar físico 
como el emocional de las mujeres.

En este QR, 
información 
sobre las 
actividades 
previstas

Día Mundial del Comercio Justo
El sábado 14 de mayo se conmemora el Día Mun-
dial del Comercio Justo, cuyo objetivo es reivindicar 
el poder transformador del consumo y del comercio 
como contribución a la justicia global.

Se pueden consultar las 
actividades previstas en 
El Prat para el Día Mundial 
del Comercio Justo a través 
de este QR



l pasado 27 de abril 
se celebró una 
nueva reunión de 

la Junta de Seguridad Local, en la 
que se hizo balance del estado de la 
seguridad ciudadana en El Prat. La 
Junta cuenta con representantes de 
la Policía Local, Mossos d’Esquadra y 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado.

La coordinación entre estos cuer-
pos se concentra en tres tipos de 
delitos —robos en el interior de ve-
hículos, robos en domicilios y planta-
ciones de marihuana— que en los úl-
timos años se han ido reduciendo en 
El Prat, con algunos éxitos policiales 
destacados en el campo del cannabis. 

En la Junta se presentó una memo-
ria de la actividad policial en 2021, 
tanto de Policía Local como de Mos-
sos d’Esquadra, de la cual se pueden 
extraer conclusiones respecto de 
años anteriores. En este sentido, las 
comparaciones más reales son las 
realizadas respecto a 2019, ya que 
2020, afectado plenamente por la 
pandemia, fue un año extraordinario 
desde muchos puntos de vista, tam-
bién el policial.

Menos infracciones   
penales
El año pasado se redujeron significa-
tivamente las infracciones penales 
en El Prat respecto a 2019, pasando 
de 5.709 a 4.076 (-28,6 %). Los robos 

E

con fuerza en el interior de vehículos 
cayeron un 49,5 % y en los domicilios 
se redujeron un 57,4 %. En cambio, 
los robos con violencia o intimidación 
en la vía pública crecieron un 2,3 %, si 

bien cayeron un 41,4 % en los estable-
cimientos comerciales. Los accidentes 
de tráfico disminuyeron, no así los ac-
tos incívicos, que registraron un ligero 
repunte.

Mejora la seguridad 
ciudadana en El Prat

La Policía Local 
estrena uniforme
La Policía Local de El Prat ha estrenado nuevo uniforme. 
De hecho, todas las policías locales de Catalunya se están 
adaptando a un mismo modelo de uniformidad básica, 
en cumplimiento de una resolución del Departamento de 
Interior de la Generalitat, que determina que la coordinación 
de la actividad de las policías locales debe extenderse, entre 
otros, al establecimiento de las características comunes de 
los uniformes, para garantizar la efectividad operativa y la 
identificación pública de los y las agentes.

Respecto a años anteriores, disminuyen las detenciones 
por delitos, las denuncias y los accidentes de tráfico, 
si bien aumentan las infracciones por incivismo 

Se pueden 
consultar las 
memorias 
anuales de 
la actividad 
de la Policía 
Local de El 
Prat desde el 
2015 a través 
de este QR
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El fins ara sotsinspector de 
la Policia Local, Toni Pitarch, 
s’acaba de jubilar aquest abril 
després de tres dècades de 
servei. Va arribar al Prat el 
1990 provinent de Molins de 
Rei. Durant deu anys, va fer 
educació viària a les escoles, 
va participar en el programa 
de mesures substitutòries 
a les sancions (que avui en 
dia tenen molts municipis 
però en el qual el Prat va ser 
pioner) i s’ha encarregat del 
desplegament de les unitats 
de proximitat. Llicenciat en 
Psicologia el 2007, Pitarch ha 
estat i és també un membre 
actiu de diverses entitats a la 
ciutat. Hi parlem de com ha 
canviat la ciutat i també el 
cos policial en aquests més 
de trenta anys de trajectòria.

“Hem passat d’una 
policia reactiva a 
una de proactiva, 

preventiva i de 
proximitat”

Toni Pitarch Escribano,
sotscap de la Policia Local jubilat després 

de 31 anys de servei
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Com ha canviat la tasca d’un 
policia en aquestes tres dècades?
Molt! Hem passat d’un model policial de 
reacció a un de preventiu i proactiu. Per 
exemple, si sabem que en un punt de la 
ciutat hi ha hagut molts atropellaments, 
cal prendre accions: amb presència po-
licial, mesures de conscienciació o ur-
banístiques, canvis en la senyalització... 
Mirem d’anar per davant dels successos.

I com ha canviat la ciutat?
El 1990 hi havia uns nivells de delin-
qüència, de tràfic de drogues, d’indis-
ciplina viària... que ens obligaven a es-
tar-hi molt a sobre. Això ha variat, i no 
dic que sigui només un mèrit policial; 
ha estat un mèrit social. Un exemple: 
hem passat de 6.000 morts en carre-
tera a l’Estat l’any 1990 a no arribar als 
700 el 2021. Els motius són variats, però 
vull destacar-ne el cinturó de seguretat, 
que ara està incorporat als nostres auto-
matismes: quan pugem al cotxe ens el 
posem. L’any 90 no es posava el cinturó 
ningú; va ser una batalla policial, educa-
tiva i comunicativa.

Igualment ha hagut de 
transformar-se la policia, oi?
El 90 érem 40 policies; ara en som un cen-
tenar. A mesura que la ciutat ha millorat 
nosaltres també. Una columna vertebral 
de la Policia Local des de mitjan dècada 
dels noranta és la policia de proximitat: 
són referents del seu territori, assignats a 
una mateixa zona i tenen relació amb el 
comerç, les associacions, les escoles... El 
millor actiu d’aquesta organització és el 
seu potencial humà.

En aquesta revista parlem de 
com millorar la mobilitat a l’espai 
públic. Quin repte creus que 
caldria destacar-ne avui en dia?
Un fenomen recent són els vehicles de 
mobilitat personal. La nostra responsa-
bilitat és conscienciar les persones que 
no respecten ni les normes ni la seva se-
guretat sobre la necessitat de fer millor 
les coses. Hem d’anar corregint fins que 
aconseguim el que vam aconseguir amb 
el cinturó: que tothom sàpiga com cal 
circular amb patinet: una sola persona, 
amb casc, respectant les normes, evitant 

les voreres, anant per la dreta i pendents 
dels cotxes...

Has estat responsable de la 
provisió de material i, entre 
ell, de tecnologia al cos en una 
època en què aquesta ha canviat 
radicalment. Com ho heu notat?
El 1990, quan volíem obtenir dades 
d’algun ciutadà o vehicle havíem de 
trucar a la Policia Nacional; ara podem 
consultar la base de dades. També ha 
transformat la comunicació: el 1990 
portàvem al cotxe una emissora de 
dos pams que ens connectava amb 
una xarxa local; ara tenim la xarxa Res-
cat, integrada amb els Mossos, el SEM i 
Bombers. Si tenim una gran emergèn-
cia, estem tothom comunicats.

També heu introduït l’app 
“Seguretat Ciutadana”, que 
qualsevol veí/ïna del Prat es pot 
descarregar al seu telèfon...
Un gran avenç. És una eina bidireccional. 
Amb un sol clic es pot avisar si s’està en 
perill o d’alguna incidència. Nosaltres re-
bem aquesta informació al nostre centre 
de coordinació amb localització per GPS i 
amb les dades de contacte de la persona.

En aquesta revista parlem també 
del balanç de l’activitat policial 
que ha fet la Junta de Seguretat 
Local. Quina evolució has vist en 
la teva trajectòria?

A la Junta de Seguretat Local es treballa 
molt amb indicadors de diversos tipus 
de delictes, i cada any baixen una mica. 
Es produeix un fenomen curiós, que és 
que a la premsa acostuma a sortir que 
el Prat és un dels municipis amb més 
furts de l’Estat. Es registren a l’aeroport 
i a l’Splau. Quan traiem les dades de l’ae-
roport d’aquest còmput quedem en la lí-
nia de qualsevol ciutat del nostre entorn, 
i en molts indicadors, fins i tot millor.

I quins reptes tenim per davant?
El nivell de crispació actual és intens. 
D’altra banda, les xarxes que hi ha avui 
en dia a nivell associatiu i de comunitats 
de veïns és molt més gran que el 1990; 
per tant, la cohesió ha millorat. I cada 
vegada tenim més serveis relacionats 
amb la gent gran. Necessitem especia-
litzar-nos en l’atenció a aquest col·lectiu; 
això anirà a més. Varia la societat, i la po-
licia ha de variar!

Ets una persona molt implicada 
en el teixit social de la ciutat. Què 
faràs, ara que t’has jubilat?
Hi ha molt a fer! Havia estat a Diables 
del Prat, on havia portat el Pollo durant 
molts anys. Per un tema d’edat, ho vaig 
deixar, i fa deu anys que soc membre de 
les Escarxofes del Prat. Sempre ens veieu 
fent paelles i coses de menjar, però tam-
bé fem programació cultural: d’aquí a 
poques setmanes farem una nova edició 
del Certamen Fotogràfic Josep Raduà, i 
abans de Sant Jordi vam celebrar un cer-
tamen de poesia. Fem moltes activitats, 
però sempre ho acompanyem amb gas-
tronomia. No m’avorreixo gens!

També heu estat part activa de 
les Festes de la Carxofa.
L’Escarxofa&Jazz va estar molt bé. Vam 
donar menjar, en una hora i mitja, a 
1.500 persones: 1.100 arrossos, 300 ros-
tits de pollastre... una passada!

Bertran Cazorla

“Abans ningú es 
posava el cinturó i 
ara és automàtic; 
amb els patinets 
hem de fer una tasca 
de conscienciació 
similar perquè tothom 
sàpiga com circular”
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Maig Cooperatiu, un mes 
dedicat a l’economia 
social i cooperativa al Prat

Ateneu Coopera-
tiu del Baix Llobre-
gat, l’Ajuntament 

del Prat, ajuntaments i entitats d’eco-
nomia social i cooperativa de la ciutat 
organitzen la setena edició del Maig 
Cooperatiu, un cicle d’activitats de di-
fusió d’aquest tipus d’economia a la co-
marca, amb especial incidència al Prat.

Què és aquest tipus 
d’economia?
L’economia social i cooperativa (ESC) 
promou la participació de les perso-
nes membres, l’ocupació estable, la 
innovació, l’arrelament al territori i el 
desenvolupament local. 

Existeixen cooperatives de treball a 
tots els àmbits i sectors, des de l’aten-
ció a les persones fins a les energies 
renovables, passant per la comuni-
cació o la indústria, entre d’altres. Al-

L’ hora, les iniciatives d’economia social 
i solidària prioritzen les dimensions 
socials, ambientals i humanes de 
l’economia, a fi de resoldre més eficaç-
ment les necessitats de la ciutadania.

Les empreses socials                                   
del Prat
Al Prat, 12 de les principals empreses 
i entitats d’economia social treballen 
plegades per donar compte del valor 
social que generen a la ciutat. El dia 13 
presentaran els resultats més recents 
en una jornada oberta a la inscripció 
de tothom. 

Trobareu tota la informació 
i enllaços als actes virtuals a 
elprat.cat/maigcooperatiu. 
Podeu consultar totes les 
activitats de la resta de la 
comarca a ateneucoopbll.cat 

“Els projectes de l’economia 
social i solidària prioritzen la 
necessitat de les persones 
per sobre del lucre. Poden ser 
formals o informals, individuals o 
col•lectius (com les cooperatives, 
les fundacions, algunes 
associacions...). Es caracteritzen 
perquè actuen orientats per 
valors com l’equitat, la solidaritat, 
la sostenibilitat, la participació, 
la inclusió i el compromís amb 
la comunitat i, també, són 
promotos de canvi social”.

Dàmaris Morte 
Centre de Promoció Social 
Francesc Palau

“Conèixer la comptabilitat social, 
més enllà de la comptabilitat 
tradicional, ha comportat que 
encarem de manera diferent 
els nous projectes, impactant 
directament en la presa de 
decisions a diferents nivells. Si 
bé és cert que ja ho fèiem, atesa 
la nostra missió com a entitat, 
tenir-ho tot valorat, monetitzat 
i sistematitzat ens ha ajudat 
a fer-nos-ho molt més nostre 
i prendre més consciència a 
l’hora de continuar construint 
dins i fora de Rubricatus”. 

Imma Pérez 
La Fundació Rubricatus

Festa del 
cooperativisme 

anterior a la 
pandèmia.



Programa d’activitats
Dia, hora i lloc
3 de maig, Cinema Capri, 18.45 h

8 de maig, Centre Esplai, 
de 10 a 14 h

8 de maig, consulteu punt de 
sortida a lacaminada.cat, 9.30 h

9 de maig, online, 11 h

10 de maig, online, 11 h

13 de maig, Centre de Promoció 
Econòmica, 12 h

17 de maig, online, 11 h

19 de maig, Centre de Promoció 
Econòmica, 15 h

19 de maig, Centre Cívic 
Palmira Domènech, 10 h

20 de maig, La Fundació 
Rubricatus (c. Girona, 10), 11 h

21 de maig, masia Cal Tudela (al 
costat de la Granja Torres), 11 h

23 de maig, online, 11 h

23 de maig, online, 18.30 h

26 de maig, Saó Prat 
(av. Canal, 110), 11.30 h

27 de maig, pl. Roigé i Badia, 
de 10 a 12 h

29 de maig, pl. Roigé i 
Badia, de 10 a 20 h

30 de maig, online, 11 h

9 de juny, Centre de 
Promoció Econòmica, 10 h

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Fira de l’Economia Social i Cooperativa 
del Baix Llobregat 

Aquesta fira torna a la pl. Roigé i Badia, el dissabte 28 de maig. La FESCdBLL 
acull una representació de les principals empreses i entitats de l’ESC del 
Baix Llobregat. S’hi faran converses i xerrades, com la titulada “Una mirada 
feminista a l’economia social i solidària”, activitats, projeccions audiovisuals 
dins d’una carpa, espectacles de circ, actuacions musicals presentades pel 
Festival Esperanzah!... i també hi haurà una barra de bar.

Dissabte 28 de maig, d’11 a 19 h, a la pl. Roigé i Badia 

Activitat
Presentació del Maig Cooperatiu, projecció del film Les espigoladores 
i l’espigoladora, taula rodona i tast de productes Es-Imperfect

Festa Esplai: alimentació cooperativa i solidària

Caminada per l’ocupació l’ocupació digna i l’economia 
social i solidària

Xerrada sobre ajuts del SOC per a empreses ESC

Presentació de la Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible 
de Catalunya

Jornada “Vols saber el valor social del Prat? Et convidem a 
conèixer-ne els resultats”

Xerrada sobre fons europeus per a entitats d’ESS: l’Oficina 
tècnica NextGeneration

Jornada de bones pràctiques de finançament alternatiu en l’ESC

Presentació del projecte Dfénix, de fabricació de productes a partir 
de materials reciclats

Xerrada sobre formació, inserció i diversitat, de La Fundació 
Rubricatus

Arts i Horts Cuina Justa: Agri-Cultura, inclusió social i comunitat

Xerrada sobre comunitats energètiques i economia social

Presentació de la recerca El cooperativismo de consumo 
en el Baix Llobregat

La Fundació Saó Prat ens convida a descobrir on es troben 
les persones i l’ocupació

Mercat de productes elaborats per les sis cooperatives 
escolars del Prat

Festa del Cooperativisme, amb activitats lúdiques per a tots 
els públics, amb la Cooperativa Obrera de Viviendas

Conversa sobre les alternatives al finançament amb les cooperatives 
Coop57 i Crowdcoop

Jornades d’habitatge i cooperativisme. “Llars més 
eficients i comfortables per a tothom”
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Laboratori 
d’orientació 
laboral per 
a joves
El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat desenvolupa 
enguany el Programa LOL (Laboratori 
d’Orientació Laboral), cofinançat amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El LOL facilita la tria d’itinerari pro-
fessional a joves d’entre 16 i 24 anys 
que no tinguin clara l’ocupació en 
què els agradaria treballar. Una cin-
quantena de joves han passat pel LOL 
fins al moment, i es preveu atendre’n 
125 fins a finals d’any. 

El LOL es divideix en quatre eixos 
d’actuació: Autoconeixement i com-
petències transversals; Coneixement 
de l’entorn i del mercat de treball; 
Mentoria amb el teixit empresarial, 
perquè puguin conèixer de primera 
mà aquelles ocupacions que més els 
cridin l’atenció, i Càpsules formatives 
curtes (de 10 o de 20 hores), tastets 

on puguin adquirir coneixements 
tècnics de diverses ocupacions.

Properament es faran tastets dedi-
cats a Magatzem, Il·luminació i so en 
espectacles, Lleure, Perruqueria ar-
tística i ungles, Manteniment i solda-
dura, Programació web, Restauració i 
Clínica. 

Per a inscripcions i informació con-
tacteu amb Helena Zamorano per cor-
reu electrònic (zamorano@elprat.
cat) o per WhatsApp (609 41 58 45).

Formació en línia per a persones 
emprenedores i empreses
El programa municipal El Prat Emprèn 
ofereix capacitació i assessorament a 
persones emprenedores per a l’elabo-
ració d’un pla d’empresa, subvencions 
a l’inici de la nova activitat econòmica i 
subvencions per a la contractació. 

La formació específica en àrees con-
cretes reforça el perfil professional de 
les persones beneficiàries en aquelles 
matèries en què tenen més dubtes. 
Part d’aquesta formació està cofi-
nançada a través de la Diputació de 
Barcelona.

L’Ajuntament del Prat va oferir en 
tot l’any2021 un total d’11 accions 
formatives, en les quals van participar 
123 persones. Enguany aposta nova-
ment per una programació que reforci 
aquells aspectes clau en el procés de 
creació i la posterior gestió d’una em-
presa (consulteu el quadre adjunt).

Més informació al tel. 
934 786 878 o al correu 
elpratempren@elprat.cat

Data

11 de maig

25 de maig

7 i 9 de juny

8 i 15 de juny

29 de juny

11, 13 i 14 de juliol

19, 21 i 28 de setembre

18 i 25 d’octubre

l

l

l

l

l

l

l

l

PROGRAMACIÓ DE CURSOS MAIG-OCTUBRE 2022

Formació

El pla d’empresa (3 h)

Com conèixer tots els números 
del pla d’empresa (3 h)

Vull ser autònoma: què puc fer 
amb el certificat digital? (4 h)

Compliment de la normativa d’igualtat: 
tot comença amb la selecció (4 h)

Estratègia de màrqueting (4 h)

TikTok per a negocis (8 h)

La transformació digital de les empreses (12 h)

Eines i estratègies per a una selecció 
de personal eficient (5 h)
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esde que el Ayun-
tamiento de El Prat 
creara, en el 2020, 

el Servicio de Intervención y Preven-
ción de la Exclusión Residencial (SI-
PER) se ha podido evitar la ejecución 
de 47 órdenes de desahucio en la ciu-
dad, el 42 % del total de las dictadas 
por los juzgados.

El SIPER, gestionado por la empre-
sa municipal de vivienda, Prat Espais, 
contribuye a detener los desahucios a 
partir de ayudas sociales para que las 
familias puedan mantener su vivien-
da o consiguiendo acuerdos entre las 
familias y los propietarios de estas vi-
viendas a partir de la intermediación 
(solo se gestiona la suspensión cuan-
do la propiedad es un gran tenedor).

El SIPER se puso en marcha en ple-
no contexto de pandemia y de emer-
gencia habitacional para muchas 
familias para pagar los alquileres o 
créditos hipotecarios, y seguirá en 

D
El Prat consigue detener el 42 % 

de las órdenes de desahucio

La ciudad con menor tasa 
de desahucios en el 2020
Durante el año 2020 El Prat fue el municipio del área metropolitana 
con menos desahucios por cada 10.000 habitantes. Así, en nuestra 
ciudad se ejecutaron 18 lanzamientos, una tasa de 2,75 desahucios 
por cada 10.000 habitantes. En el 2021 se dio una tendencia al alza 
en toda el área metropolitana, y en El Prat se produjeron 48. El 
Ayuntamiento sigue trabajando con el Plan Local de Vivienda para 
reducir al máximo el número de desahucios.

Con la intervención del nuevo servicio municipal 
contra la exclusión residencial

Oficinas de la empresa municipal de 
vivienda, Prat Espais, donde se presta el 

Servicio de Intervención y Prevención 
de la Exclusión Residencial (SIPER).

funcionamiento “mientras los datos 
sigan avalando que es necesario”, se-
gún la teniente de alcaldía de vivien-
da, Alba Bou.

Coordinación con 
los juzgados
En el 2021 el SIPER realizó 74 infor-
mes de vulnerabilidad a demanda de 
los juzgados, entre otras cuestiones, 

porque la normativa catalana obliga 
a los grandes propietarios a ofrecer 
alquileres sociales a las personas con 
dificultades económicas. Esto requie-
re la interlocución entre los juzgados 
y los servicios de acción social muni-
cipales, y actualmente se está traba-
jando en un protocolo de coordina-
ción con los juzgados para mejorar 
este trabajo.



 FLAIXOS
D’ESPORTS

PÀDEL
El Club Pàdel Barcelona – el Prat, situat al parc del 
Riu, va acollir, el primer cap de setmana d’abril, un 
grand slam de menors, amb gran participació de 
jugadors i jugadores i bona presència de públic. 

DUATLÓ INFANTIL SOLIDARI
El parc Nou va acollir, el diumenge 3 d’abril, el 4t Duatló 
Infantil Solidari, organitzat pel Club Triplay Prat. La prova, 
no competitiva, va recaptar 2.500 € per a la Fundació de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu.

TORNA LA FESTA DE LA 
SALUT I L’ACTIVITAT FÍSICA

Dos anys després, el Prat ha tornat a 
celebrar la Festa de la Salut i de l’Activitat 

Física, que té com a finalitat reivindicar 
i donar més visibilitat al paper de les 

diferents entitats i projectes locals que 
s’encarreguen d’oferir a la ciutadania 

opcions per portar una vida saludable. 
Enguany, el fil conductor va ser la 

Prescripció Social, un dels projectes 
tractors del Pla Local de Salut.

5a EDICIÓ DEL 
TROFEU RÍTMICA 
COR BLAU
La 5a edició Trofeu 
Rítmica Cor Blau va 
aplegar al pavelló del 
CEM Julio Méndez un 
total de 310 gimnastes, 
entre federades i escolars, 
provinents de 28 clubs de 
Catalunya, Extremadura, 
Madrid i Andorra. Aquest 
campionat oficial ha 
recuperat pràcticament la 
normalitat després d’una 
edició anterior marcada 
per la pandèmia i sense 
públic.



CAMPIONAT D’AGILITY AL 
SAGNIER
Les pistes d’atletisme del CEM Sagnier 
van acollir, el segon cap de setmana 
d’abril, una prova autoritzada i puntuable 
per al Campionat d’Espanya d’Agility, 
d’agilitat canina. En aquest esport, 
una persona dirigeix un gos sobre 
una sèrie d’obstacles, els quals ha de 
lliurar de manera neta i al més exacta 
possible, competint contra rellotge.

NIT DE 
L’ESPORT
El 25 de març passat es 
va celebrar al Cèntric la 
35a Nit de l’Esport, en 
què es van premiar els 
i les millors esportistes 
locals dels anys 2020 
i 2021. A l’anterior 
número de la revista no 
vam poder publicar la 
foto de grup final, per 
això us l’oferim aquí. 

DUES PRATENQUES A LA FINAL A 4 DE 
JÚNIOR PREFERENT DE BÀSQUET
El cap de setmana de Pasqua, el pavelló Joan Busquets va 
acollir la final a 4 de júnior preferent femení de bàsquet. Hi van 
jugar dues pratenques (foto): Judit Oliva (Barça Santfeliuenc) i 
Mariona Domínguez (Almeda de Cornellà). El conjunt blaugrana 
es va proclamar campió de Catalunya guanyant la final a 
l’Almeda per 61 a 44. Tots dos, però, jugaran al Campionat 
d’Espanya. Aquesta serà la primera vegada que dues jugadores 
del Prat, en dos equips diferents, disputin aquest campionat. 
El 3r classificat va ser el GEIEG-UniGirona, que també jugarà el 
Campionat d’Espanya, que tindrà lloc el 7 de maig a Huelva.

PRIMERA EDICIÓ DEL 
TROFEU DE FUTBOL SALA 
FEMENÍ CIUTAT DEL PRAT
El pavelló del CEM Julio Méndez ha 
acollit la primera edició del Trofeu de 
Futbol Sala Femení Ciutat del Prat, que 
ha aplegat les categories de benjamines 
i alevines. El torneig, organitzat pel Club 
de Futbol Sala Alcalá Prat, han comptat 
amb la participació d’aquest mateix club 
i dels equips alevins del Castellbisbal, el 
Montmeló i el Cet10 de Barcelona, que ha 
resultat ser el campió d’aquesta primera 
edició.
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Per una ciutat 
totalment 
accessible 
L’Associació de Persones amb Mobili-
tat Reduïda Roda Blava es va formar a 
partir de les inquietuds d’un grup de 
persones amb discapacitat, que lluiten 
per la integració i la igualtat d’oportu-
nitats del seu col·lectiu. Aquestes rei-
vindicacions, Roda Blava les trasllada 
a la Taula de Persones amb Diversitat 
Funcional,de la qual forma part, per 
tal que l’Ajuntament tingui en compte 
les seves necessitats.

Les barreres 
arquitectòniques, el 
principal problema
Un dels principals problemes que 
afronta el col·lectiu són les barreres 
arquitectòniques,tema que han abor-
dat amb el consistori, aconseguint di-
verses millores: construcció de parcs 
infantils inclusius, reforma de places i 
jardins (com els de Joan Salvat Papas-
seit), instal·lació de portes automàti-
ques als centres esportius municipals, 

adaptació dels accessos a la platja, on 
s’ha habilitat un mòdul perquè les 
persones amb mobilitat reduïda es 
puguin canviar... 

Aquestes intervencions ajuden que 
l’autonomia d’aquestes persones no 
es vegi minvada. 

L’accessibilitat dels 
comerços, un tema pendent
Les darreres reformes, com la del car-
rer Sant Pere, i algunes de properes, 
com la de l’avinguda del Canal, afavo-
riran la mobilitat de les persones amb 
discapacitat, gràcies a la construcció 
de plataformes úniques. Tot i això, el 
Prat encara té assignatures pendents, 
per les quals Roda Blava està treba-
llant. Una d’elles és assolir entrades 
accessibles als comerços.

Hi ha altres aspectes, com les places 
d’aparcament reservades a persones 
amb mobilitat reduïda, que han aug-
mentat sobretot en els principals car-
rers i eixos comercials. Malgrat això, 
s’haurà de continuar actuant perquè 
se’n faci un bon ús, segons Roda Blava. 
Altres matèries on també és necessari 
actuar són els habitatges adaptats i el 
transport públic accessible. 

 
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”

RODA BLAVA

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Pilar Barroso
Presidenta de 
Roda Blava

¿Qué hace falta para que la 
sociedad tenga en cuenta 
vuestra situación?  
Creemos que es muy importante 
la educación, sobre todo desde la 
escuela: si inculcas a los niños y a 
las niñas lo que es la accesibilidad 
y la inclusión, ellos se lo enseñarán 
a sus padres y eso se extenderá al 
resto de la población. 

Roda Blava ha conseguido 
que se organicen actividades 
adaptadas. ¿Cuáles son?  
Los martes y jueves hacemos, 
en el centro deportivo Estruch, 
actividad física adaptada para 
personas con movilidad reducida. 
Es una actividad muy necesaria 
porque nuestro cuerpo requiere 
un mantenimiento para no perder 
la elasticidad y la movilidad. 
Necesitamos movernos para 
reducir los dolores que tenemos 
en nuestro día a día. 

¿En qué otros ámbitos 
es necesario mejorar la 
accesibilidad?  
Hace falta que muchas actividades 
y talleres de El Prat se adapten 
a nuestro colectivo. Ahora 
empezaremos un taller de cocina 
para nuestros socios y socias, 
donde haremos intercambio 
de recetas. Esperemos que más 
adelante lo podamos abrir al 
público. Si cualquier persona nos 
quiere hacer alguna consulta, nos 
puede encontrar los martes, de 
las 18 a las 20 h en el Centre Cívic 
Palmira Domènech. 

“Hace falta que muchas 
actividades y talleres 
de El Prat se adapten 
a nuestro colectivo”



Les cooperatives 
escolars del Prat  “Som 25 socis/sòcies i prenem les 

decisions en assemblea i votant 
democràticament.El producte que hem 
elaborat són les Polseres de la Sort, fetes 
a mà amb fils de colors. Col·laborarem 
amb la Creu Roja per ajudar les 
persones d’Ucraïna.Hem posat molta 
il·lusió i esforç en aquest projecte”.

Laia Centeno Sánchez  
Presidenta de la cooperativa CT Prat (Escola 
H. J. Tarradellas)

Aquest curs és el cinquè en què 
al Prat hi ha cooperatives es-
colars. Alumnes de 5è i 6è de 
primària creen una cooperativa 
simulada i, durant tot el curs, la 
van gestionant. Entre altres co-
ses, en dissenyen el logo i deci-
deixen quin produecte elabo-
raran i vendran. Una part dels 
guanys la destinaran a projec-
tes socials de la ciutat. Aquesta 
experiència els permet reforçar 
competències en llengua, ma-
tes, plàstica...  

Actualment, al Prat 
hi ha aquestes sis 
cooperatives escolars: 
l Cooperativa 5è. Escola Bernat 
Metge

l Empresaris Júnior SCCL. 
Escola Joan Maragall

l Art MDC. Escola Mare de Déu 
del Carme

l Casem 26. Escola Mare de 
Déu del Carme

l Les Carxofetes del Prat. Escola 
Honorable Josep Tarradellas

l CT Prat (Cooperativa 
Tarradellas El Prat). Escola H. J. 
Tarradellas.

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!

Cooperatives 
escolars 
venent els 
seus productes 
l’any 2019.

Les trobareu 
el 27 de maig!
El divendres 27 de maig 
trobareu les 6 cooperatives 
escolars del Prat a la plaça 
Roigé i Badia (al costat 
de Correus) perquè s’hi 
celebrarà la Festa del 
Cooperativisme. Aneu-hi a 
conèixer-les i a comprar els 
seus productes!

“El producte que hem fet són uns punts 
de llibre artesanals. N’hem dissenyat 
diferents models; entre ells, unes carxofes 
molt boniques que representen el nostre 
poble, el Prat. Juntament amb la classe 
de 5è B, destinarem els beneficis a 
Creu Roja per ajudar la gent d’Ucraïna. 
Amb aquest projecte ens ho hem 
passat molt bé i hem après molt”.

Sandra Aparicio López  
Presidenta de la cooperativa Les Carxofetes 
del Prat (Escola H. J. Tarradellas)

“Estem aprenent a crear una cooperativa 
des de zero i ara n’estem fent la darrera 
fase, produint els productes que vendrem 
a la nostra paradeta. Els beneficis seran 
per a l’Associació Canina el Prat.Des 
del principi, estem molt engrescats 
en aquest projecte perquè ens agrada 
molt i està sent una gran experiència”.

Thais Ramon Riera  
Presidenta de la cooperativa Empresaris 
Júnior (Escola Joan Maragall)



La pratenca Montse Ortiz és l’autora d’aquest dibuix. Cada més, un/a artista local crea 
una il·lustració perquè els nens i les nenes de la ciutat la pugueu omplir de color.




