PRAT

EL

REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL

275

NOVEMBRE 2022

L’Ajuntament del Prat no
apujarà taxes ni impostos
municipals per a 2023

[ Emergències

112

[ Ajuntament - OIAC (Oficina
d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra
935541240
[ Mossos Urgències
088
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín
933705152
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada
934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Palmira Domènech
934794535
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237
[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme		
ext. 5900
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
[ Teatre L’Artesà
934794506

www.elprat.cat
revista@elprat.cat
@ajelprat
@ajuntamentdelprat
@ajelprat
CAP DE COMUNICACIÓ
Bertran Cazorla Rodríguez
DIRECTOR EL PRAT
COMUNICACIÓ
Imanol Crespo Martínez
DIRECTOR
David Miquel i Yugueros

CONSELL EDITORIAL
Pau Aldazábal Felip
Carme Alguacil Punzano
Elena Asensio Manrubia
Alexandra Barba Utrero
Patrícia Boyer Escudero
Anna Carretero Grustan
Álvaro Carretón Navarrete
Kevin Guerrero Calles
Ana Guerrero Fernández
Irene Peiró Compains
Borja Pérez Pato
Rafael Pino Pérez
Elena Torrent Busquets
SECRETARIA DE REDACCIÓ
Jose M. Muñoz Silva

FOTOGRAFIA
Manolo García Corvo
Inma Quesada Cobo
Sergi Ramos Ladevesa
Francesc Serrano Garcés
DISSENY, MAQUETACIÓ I
PRODUCCIÓ
Quid Comunicació, SL
AGENDA CULTURAL
Satur Herraiz García
IMPRESSIÓ
Mic Ediciones
DISTRIBUCIÓ
Tesiprat
DLB-38.749/82
Imprès en paper que
disposa de totes les
garanties mediambientals

12

Multes a les
motos aparcades
a la vorera

Acaben mesos de campanya
informativa i comença la fase
sancionadora

14

Bus llançadora
a l’Hospital de
Bellvitge

A partir del primer trimestre
de l’any vinent

15

Medalla de Ciutat
a l’Hospital de
Bellvitge
Amb motiu del 50è
aniversari del centre

28

El Prat
rememora
Ramona Via

Diverses activitats
recorden la seva tasca
en els àmbits sanitari i
cultural

30

Plaques solars
als equipaments
municipals
L’Ajuntament n’instal·la en
una vintena d’edificis

NOTA: Per problemes en el sector del paper a nivell mundial, aquest número de la revista presenta un format més estret
de l’habitual. La revista recuperarà les seves mides característiques quan la situació del mercat paperer ho faci possible.

Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.

E

ls impostos són necessaris: sense ells no tindríem ni escoles,
ni hospitals, ni carreteres... Les
promeses d’abaixar-los sempre
amaguen el mateix: la intenció
d’afavorir els grans patrimonis
empobrint els serveis públics,
que són el patrimoni dels qui no en tenim cap
altre, de la gent treballadora.
Si volem una societat justa hem de defensar
els impostos, i la millor forma de fer-ho és garantir que són progressius i raonables. Tal com
fem al Prat. Aquest mandat, hem reforçat el nostre model fiscal progressiu apujant els impostos
a qui més té, com el port, l’aeroport o els grans
propietaris, i no a la gent treballadora: el nostre
municipi és, al nostre entorn, on menys ha pujat
des del 2019 l’IBI que paga una llar mitjana. Per
això, aquest any hem decidit congelar els gravàmens municipals.
Ha estat una decisió complicada, però creiem
que en un context difícil, en què els preus es disparen, les administracions no ens podem quedar de braços plegats. També hem congelat la
tarifa de l’aigua, a diferència dels municipis del
nostre entorn on aquest servei el presta l’empresa privada Aigües de Barcelona, que ha encarit
els preus. Un exemple més de per què al Prat defensem i defensarem la gestió pública d’aquest

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler
mijoler
mijoler

L

bé comú, que no és més que la capacitat de gestionar l’aigua pensant en la gent, i no en el lucre
d’alguns poderosos.
Aquest és el model fiscal que va aprovar inicialment el passat plenari del Prat, que també va
donar un pas més per construir una residència
municipal per a gent gran. Aquest és un compromís d’aquest govern, que en els darrers anys
ha treballat de valent per impulsar un equipament que serà pioner perquè s’articularà partint
del respecte a la gent gran i la seva autonomia.
Aquesta residència és un bon exemple de per
a què serveixen els nostres impostos, quan estan ben gestionats. Com ho és també l’Hospital
Universitari de Bellvitge, que aquest novembre
compleix el seu primer mig segle de vida tenint
cura de la salut de la gent del Prat. Un hospital
que sentim proper i que aproparem encara més
fent realitat, en els propers mesos, un altre compromís: millorar la connexió de la ciutat amb el
centre amb un bus llançadora.
Si, com deia a l’inici, els serveis públics són el
patrimoni dels qui no tenim patrimoni, l’Hospital de Bellvitge, emblema de la sanitat pública al
nostre país, és el tresor de la gent treballadora. I
la Medalla de Ciutat que li acabem de concedir
amb ocasió dels seus 50 anys és un reconeixement i una reivindicació d’aquest tresor. Per
molts anys, Bellvitge!

Al costat de les llars
pratenques

os impuestos son necesarios: sin
ellos no tendríamos ni escuelas,
ni hospitales, ni carreteras... Las
promesas de bajarlos siempre
esconden lo mismo: la intención
de favorecer a los grandes patrimonios empobreciendo los servicios públicos,
que son el patrimonio de quienes no tenemos
ningún otro, de la gente trabajadora.
Si queremos una sociedad justa debemos
defender los impuestos y la mejor forma de hacerlo es garantizar que son progresivos y razonables. Tal como hacemos en El Prat. Este mandato, hemos reforzado nuestro modelo fiscal
progresivo subiendo los impuestos a quienes
más tienen, como el puerto, el aeropuerto o los
grandes propietarios, y no a la gente trabajadora: nuestro municipio es, en nuestro entorno,
donde menos ha subido desde 2019 el IBI que
paga un hogar medio. Por eso, este año hemos
decidido congelar los gravámenes municipales.
Ha sido una decisión complicada, pero creemos que en un contexto difícil, en el que los
precios se disparan, las administraciones no
podemos quedarnos de brazos cruzados. También hemos congelado la tarifa del agua, a diferencia de los municipios de nuestro entorno
donde este servicio lo presta la empresa privada Aigües de Barcelona, que ha encarecido los
precios. Un ejemplo más de por qué en El Prat
defendemos y defenderemos la gestión públi-

ca de este bien común, que no es más que la
capacidad de gestionar el agua pensando en la
gente, y no en el lucro de algunos poderosos.
Éste es el modelo fiscal que aprobó inicialmente el pasado plenario de El Prat, que también dio un paso más para construir una residencia municipal para personas mayores. Éste
es un compromiso de este gobierno, que en los
últimos años ha trabajado duro para impulsar
un equipamiento que será pionero porque se
articulará partiendo del respeto a las personas
mayores y su autonomía.
Esta residencia es un buen ejemplo de para
qué sirven nuestros impuestos cuando están bien gestionados. Como lo es también el
Hospital Universitario de Bellvitge, que este
noviembre cumple su primer medio siglo de
vida cuidando la salud de la gente de El Prat.
Un hospital que sentimos cercano y que acercaremos aún más haciendo realidad en los
próximos meses otro compromiso: mejorar la
conexión de la ciudad con el centro con un bus
lanzadera.
Si, como decía al inicio, los servicios públicos
son el patrionio de los que no tenemos patrimonio, el Hospital de Bellvitge, emblema de
la sanidad pública en nuestro país, es el tesoro
de la gente trabajadora. Y la Medalla de Ciudad
que le acabamos de conceder con osación de
sus 50 años es un reconocimiento y una reivindicación de este tesoro. ¡Felicidades, Bellvitge!
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El Prat no apujarà impostos
ni taxes municipals el 2023
L’Ajuntament vol ajudar així les famílies i el teixit comercial
local davant de l’actual context d’encariment de preus

E

l Ple Municipal del Prat
ha decidit no apujar
els impostos ni les taxes municipals per a l’any vinent. En
l’actual context d’inflació elevada i encariment de preus generalitzat, l’Ajuntament no vol que les famílies pratenques i el teixit comercial local hagin de
suportar encara més càrregues.
Les ordenances fiscals per al 2023 es
van aprovar provisionalment en la ses-

sió plenària d’octubre amb el vot favorable de l’equip de govern (En Comú i
PSC) i Podemos, i l’abstenció d’ERC i Cs.

La contribució urbana, la
més baixa de l’entorn
L’impost sobre béns immobles (IBI),
conegut popularment com “la contribució”, quedarà congelat de cara
a l’any vinent. El tipus es mantindrà
en un 0,575 per a la major part de la

ciutadania i del teixit econòmic local
i continuarà sent més elevat per a les
empreses amb immobles de més valor cadastral, el port i l’aeroport. Un
any més, l’import que es tributa al Prat
en concepte d’IBI per a un pis tipus
de 80 m2 de superfície en una zona
de renda mitjana és enguany de 301
euros, mentre que a municipis del
nostre entorn (com Cornellà, Sant Boi,
Viladecans, Castelldefels, Sant Feliu o
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Quien más tiene, más paga
Las tasas e impuestos municipales de El Prat, y más con los cambios
introducidos en años precedentes, se rigen por el modelo progresivo.
Es decir, quien más tiene, más paga. Ello se aplica de manera
generalizada y es especialmente significativo en el caso del IBI. Así,
el tipo del IBI urbano (0,575 por 100) es mucho más bajo que los del
puerto y el aeropuerto (1,30 por 100, más del doble) y más bajo que
el de grandes propietarios (0,638 por 100, un 11 % más alto).

Molins de Rei) s’eleva per sobre dels
435 euros. A més, des de l’any 2019, al
Prat aquest import ha pujat menys de
6 euros, enfront de l’augment d’entre
10 i 25 euros en aquests mateixos municipis de la comarca.

fins ara. Moltes d’aquestes bonificacions es van posar en marxa arran de
la crisi del 2008, o davant de l’impacte
socioeconòmic de la pandèmia de la
covid a partir del 2020. Aquest grup
de bonificacions són les següents:

Es mantenen les
bonificacions

l

Les ordenances de l’any vinent mantenen totes les bonificacions existents

Exempció de diverses taxes d’inici
d’activitat econòmica: llicència d’activitats, llicència d’obres, taxa sanitària i
taxa de residus.

Exempció total de la taxa de residus
comercials per a comerços de menys
de 300 m2 .
l

Bonificació de la taxa de vetlladors,
que es mantindrà en un 25 %.
l

Ajuts per pagar l’IBI: cobreixen fins al
50 % de la quota de l’IBI corresponent
a l’habitatge habitual a persones que
acreditin que tenen escassa capacitat
l
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Esforç extra dels
ajuntaments,
que demanen
ajuda a l’Estat
El tinent d’alcaldia
d’Economia, Governança
i Qualitat Democràtica,
David Vicioso, va remarcar
durant el ple que aquesta
congelació de la càrrega
fiscal suposa “un esforç
extra dels municipis per
alleugerir les famílies,
en un context en què
també pugen els preus
dels subministraments
que paga l’Ajuntament”.
El consistori pratenc
reclama a l’Estat un fons
de compensació que ajudi
els ajuntaments a assumir
aquest sobreesforç, en la
línia del que també ha
demanat la Federación
Española de Municipios
y Provincias. La situació
és especialment greu
per als ajuntaments,
unes administracions
que no tenen totes les
competències però que sí
que pateixen i veuen de
prop tots els problemes
derivats de la carestia
actual.

econòmica. Els ajuts estan adreçats
especialment a persones en situació
d’atur de llarga durada, pensionistes i
titulars de famílies monoparentals.
Bonificació del 95 % de la quota de
l’IBI corresponent a habitatges de lloguer social.
l

Tarifació social de les escoles bressol
i de l’Escola d’Arts en Viu: la tarifa es
calcula en funció de la renda familiar
i del nombre de membres de la unitat
familiar.
l
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El agua,
“congelada”
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Prat ha tomado la decisión política de no aplicar la subida a
la tarifa del agua que había propuesto
el consejo de administración de la empresa municipal Aigües del Prat (APSA),
en el que están representadas todas
las fuerzas políticas del consistorio. El
Ayuntamiento aportará por otras vías
la financiación que necesita APSA para
hacer frente al incremento del precio
de la electricidad, pero no ha querido
que ello repercuta en la tarifa que pagan las personas usuarias, que quedará
congelada un año más. El consistorio
reconoce que antes o después habrá
que subir las tarifas, pero considera
que ahora no es el momento, dado el
contexto socioeconómico actual.

Municipal y
muy barata
La tarifa de este 2022 por el
suministro del agua en El Prat
(1,195 €/m3) se sitúa en un 40
% por debajo de la establecida
por el Área Metropolitana de
Barcelona (1,760 €/m3) en los
municipios donde la gestión de
este servicio corre a cargo de la
empresa Agbar. Además, Aigües
del Prat no incrementa la tarifa
desde marzo del 2019, cuando
lo hizo de un 2 %, mientras que
en los municipios metropolitanos
se subió el precio en mayo del
pasado año en un 4,02 %.
El canon del agua (de 0,654
€/m3 en el 2022), fijado por
la ACA (Agencia Catalana del
Agua), organismo público de la
Generalitat, es común a todos
los municipios metropolitanos,
incluido El Prat. Así pues, el
precio total que abonan los
consumidores es la suma de la
tarifa de suministro (1,195 €/m3)
y de este canon.

Carmelo Declara Merino

Una forma de
vivir El Prat
Las formaciones políticas de
derechas repiten constantemente que
los impuestos son un robo al ciudadano,
“meterles la mano en el bolsillo”. Se
refieren, claro, a la gente adinerada, que
pueden permitirse servicios privados,
pero no a la ciudadanía de El Prat que
tiene un salario promedio de 23.000 €.
El estado del bienestar está basado
en lo público, y son las políticas fiscales
redistributivas las que generan servicios
públicos de calidad y asequibles en
el ámbito de la educación o de la
sanidad, por lo que pagar impuestos es
un acto de corresponsabilidad con la
comunidad. En el ámbito municipal, los
impuestos sirven para prestar servicios
públicos a los que de otro modo sería
imposible que pudiesen acceder los
y las pratenses. Si los equipamientos
deportivos, las escuelas bressol o la de
música son accesibles a todo el mundo
a un bajo precio es precisamente
porque pagamos impuestos y, por lo
tanto, podemos decir que revierten
positivamente sobre la ciudadanía…y
su bolsillo.
Lo contrario es una crítica mal
intencionada con fines demagógicos en
beneficio de los ricos. En un escenario
de alta inflación, los servicios públicos
baratos contribuyen al ahorro de la
gente normal como nosotros, que
somos la gran mayoría. Pongamos
en valor que este año, a pesar de la
inflación y del precio de la energía,
con el voto positivo de Podem
no tendremos un incremento de
impuestos locales, pero seguiremos
manteniendo los servicios públicos
que se merecen todos los pratencs i
pratenques y una forma de vivir El Prat
mientras la derecha sigue defendiendo
a los ricos con discursos retorcidos.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Prioridades

Ser útils al costat
de la gent

En mayo del 2016, Ciutadans
presentamos una moción para instar
a la Generalitat a impulsar la creación
de una residencia y un centro de
día para personas mayores. Ya por
aquel entonces, nos hicimos eco
de la urgencia dado el progresivo
envejecimiento de la población y la
falta de plazas, que no cubrían las
necesidades asistenciales de los vecinos
y las vecinas de El Prat. En el 2018, dos
años después y dado que la situación
seguía igual, Ciutadans presentamos
en el Parlament de Catalunya una
propuesta de resolución para solicitar
una dotación presupuestaria para la
construcción de un centro de día y una
residencia para personas mayores en
El Prat.
Aunque es una gran noticia la
construcción de una residencia y centro
de día, desgraciadamente llegamos
tarde para muchos de nuestros mayores
que, con el sudor de su frente, ayudaron
a construir nuestra ciudad y para
quienes El Prat no ha estado a la altura
para ayudarles en su última etapa vital.
Está claro que si desde el Ayuntamiento,
ahora, podemos llevar a cabo este
proyecto, también lo podíamos haber
hecho mucho antes. Pero claro, este
equipo de gobierno ha priorizado otras
“necesidades” poco o nada necesarias.
Por ponerte un ejemplo, en mitad de
la pandemia compraron un edificio
por valor de casi 4 millones de euros
y otros tantos costará su reforma; es
decir, más de la mitad de lo que cuesta
la nueva residencia, que ya podría
estar funcionando. Pero el equipo del
alcalde Mijoler ha preferido empezar
las obras pocos meses antes de las
próximas elecciones municipales de
mayo, priorizando sus votos a nuestras
personas mayores.
@Cs_ElPrat
@CiutadansElPrat
@cselprat

Comença un nou curs i, per tant,
una nova oportunitat per poder
continuar millorant la ciutat. Tot i
que, ara per ara, no comptem amb la
possibilitat de fer-ho des del Govern
Municipal, això no és excusa per no
continuar treballant en la millora de la
ciutat i les condicions de vida de la gent.
I així ho hem fet recentment, ajudant a
fer realitat dues propostes que fa temps
que defensem des del Ple Municipal.
Primer, la creació d’una rotonda a
la cruïlla entre l’avinguda Pare Andreu
de Palma i el carrer Pablo Neruda. De
fet, aquest fou un reclam que ja vam
fer al Govern Municipal al desembre
del 2019. Han necessitat, doncs, 3 anys
per estudiar la proposta i fer-la realitat.
Esperem que serveixi per millorar la
mobilitat i evitar incidents a la zona.
Segon, ampliar l’edat de la T-Jove
fins als 30 anys. Vam proposar aquesta
mesura el passat mes d’abril, i vam
aconseguir-ne l’aprovació per majoria
del Ple (tot i l’abstenció del Partit
Socialista i de Ciutadans). Uns mesos
més tard, el Govern de Pere Aragonès
ha confirmat que aquesta ampliació
d’edat serà efectiva i que, per tant, els i
les joves del Prat podran gaudir fins als
30 anys dels avantatges de la T-Jove.
Una vegada més, es demostra que,
quan Esquerra Republicana hi és, les
coses es transformen i milloren. Tenim
vocació de servei a la gent i som, de fet,
l’única força republicana, d’esquerres i
independentista amb possibilitats reals
de governar la ciutat. Volem una ciutat
més amable, sostenible, feminista i
igualitària i poder fer-ho, amb el vostre
suport, des del Govern Municipal,
tot fent una escolta activa de les
necessitats dels nostres veïns i veïnes.
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

Buenas noticias

Una llar per fer-s’hi
gran

No sabéis la alegría que
me da poder anunciar que al fin
iniciaremos la construcción de una
nueva residencia municipal para la
gente mayor. Será una residencia
preparada para las necesidades
y los retos que supone vivir en
un centro asistido, que dotará de
más autonomía, en su día a día
a las 130 personas usuarias que
acogerá. Además, contará con 30
plazas de centro de día, con las
que reforzará los servicios que
ofrecemos a las personas mayores.
La construcción de esta
residencia era un compromiso
recogido en nuestro programa
electoral y que ahora se hace
realidad: los socialistas de El Prat
somos conocedores del déficit, no
solo en nuestra ciudad, de plazas
públicas de residencia para personas
mayores. Trabajamos para paliarlo
y aquí tenemos el primer paso.
Otra noticia que quiero
compartir con vosotros es que
pondremos en marcha un autobús
lanzadera desde El Prat hasta el
Hospital de Bellvitge. Ya no habrá
que cruzar la autovía por el paso
subterráneo ni dar obligatoriamente
el rodeo que hace la línea L10.
Ahora, un autobús que funcionará
de 7 de la mañana a 3 de la tarde
conectará El Prat con el complejo
hospitalario en tres paradas:
Consultas Externas, Urgencias y
la Escuela Universitaria. El nuevo
servicio de bus ayudará en los
desplazamientos al hospital y los
hará de forma más rápida, sostenible
y cercana a los destinos. Son dos
buenas noticias para encarar el
otoño con buenas perspectivas.
@PerezJP_

Una de les principals lliçons de
la pandèmia ha estat, sens dubte, que
no estem atenent com cal les persones
grans, i que els serveis d’atenció i cura
estan poc dotats i, probablement, gens
adaptats a la realitat d’avui i del futur.
Molts municipis i administracions
han fet una reflexió per acabar concloent
que el model d’atenció a la gent gran ha
fet fallida i ja no respon a la dignitat i al
respecte que tots mereixem en aquesta
etapa de la vida. Al Prat, per sort, aquesta
reflexió ja l’havíem fet abans i tot de
la pandèmia, i ja estàvem treballant
en aquesta nova manera de cuidar les
persones grans.
Després de molta feina, el Plenari
acaba d’aprovar per fi el projecte
constructiu d’una nova residència
municipal per a la gent gran. A la fi,
després d’anys de reivindicació a la
Generalitat de Catalunya, el Prat tindrà
un equipament que es basa en una idea:
el respecte cap a les persones i el foment
de la seva autonomia al màxim possible
en el seu procés d’envelliment.
El Prat serà en aquest sentit un
referent d’innovació en un context
en què cada cop tindrem ciutats més
envellides i una vida més llarga. No totes
som iguals, ni necessitem la mateixa
atenció, ni tenim els mateixos gustos.
Per això, el projecte de la residència,
titulat “una habitació pròpia”, mira de
garantir que les persones grans que ho
necessitin puguin viure de la manera
més confortable, més acollidora i més
autònoma possible, gairebé com a casa,
perquè això és el que tothom voldria i el
que totes mereixem.
La gent gran del Prat tindrà, per fi,
una llar per fer-s’hi gran.
@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

VIDA
PRATENCA
L’EDUCACIÓ CENTRA LA DARRERA
SESSIÓ DEL “PARLA AMB L’ALCALDE”
Reduir les ràtios d’alumnes de les escoles bressol municipals
ha estat una de les peticions de les famílies assistents a
la darrera sessió del “Parla amb l’alcalde”, celebrada el 18
d’octubre i centrada en l’àmbit de l’educació. A la trobada,
celebrada a l’Escola Bressol La Blaveta, també s’han abordat,
entre altres temes, les necessitats de millores en l’educació
especial: des de perfilar els ajuts que s’atorguen en funció
de les rendes i el grau de diversitat de l’infant fins a l’oferta
d’activitats extraescolars que es desenvolupen al municipi.

LA POLICIA LOCAL
COMMEMORA EL
PATRÓ I PREMIA LES
ACCIONS DESTACADES
Com és tradició, la Policia Local
del Prat ha commemorat el dia
del seu patró en un acte celebrat
a l’auditori del Cèntric, durant el
qual es van reconèixer les accions
més destacades desenvolupades
per agents del cos en l’últim any.
L’inspector cap, Rafael Pino, va
destacar l’èxit de les operacions
policials contra la producció i
tràfic de drogues, especialment
de marihuana, que han crescut
gairebé d’un 200 % al Prat des
d’abans de la pandèmia.

MULTAS A LAS MOTOS APARCADAS
EN LAS ACERAS
La Policía Local de El Prat ha empezado a multar a las
motocicletas y ciclomotores aparcados en la acera. Tras
cinco meses de campaña de concienciación, en los que se
han puesto unos papeles informativos en las motos mal
aparcadas (foto), ahora ha empezado la fase sancionadora.
A diferencia de Barcelona, en El Prat las motos no pueden
aparcar en las aceras, independientemente de su anchura
—excepto en lugares específicamente señalizados—. En
paralelo, el Ayuntamiento está habilitando espacios para
el aparcamiento de vehículos de dos ruedas donde ha
detectado que hay necesidad y siempre que haya sitio
libre disponible.

CLIC PRAT, LES MILLORS FOTOS
D’INSTAGRAM DE LA FESTA MAJOR
El 21 d’octubre es va inaugurar l’exposició de les fotografies
guanyadores i finalistes del Clic Prat, el concurs d’instagram
de Festa Major. L’exposició es podrà visitar fins el 20 de
novembre al Centre Cívic Jardins de la Pau, i és una mostra
de com pratencs i pratenques han viscut els cinc dies
de festa. En total s’han rebut de 817 imatges repartides
entre una cinquantena de participants. Els guanyadors
han estat @photomones per a la millor fotografia de
Festa Major, @silesdionisio per a la fotografia més original
i @joseluisbravo13 a la fotografia més Pota Blava.

UNA LLAMBORDA STOLPERSTEIN EN RECORD DE LLUÍS SERRA I GIRIBERT,
L’ALCALDE AFUSELLAT
L’Ajuntament del Prat, en col·laboració amb la Taula de Memòria Històrica de la ciutat, ha promogut la instal·lació d’una
llamborda a la pl. de la Vila en memòria de Lluís Serra i Giribert (1903-1939), alcalde de la ciutat durant la II República, que va
ser afusellat per la Dictadura Franquista. L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, acompanyat per la regidora de Memòria Democràtica,
Esther García, altres representants municipals i familiars de Serra i Giribert, van descobrir el 15 de setembre aquesta llamborda
platejada, que segueix el model de les denominades “pedres Stolpersteine” (en alemany, ‘pedres amb què s’ensopega’).

PRIMER PLENARI DEL CURS
DE LES AMPA I AFA DEL PRAT
Les associacions de famílies i de mares i
pares (AFA i AMPA) de la ciutat i la Regidoria
d’Educació es van reunir, el mes d’octubre
passat, en el primer plenari del curs, amb
l’objectiu de compartir els reptes i projectes
de la nova temporada escolar. Aquest és
un espai habitual de trobada que es manté
durant tot el curs i que serveix per posar en
comú i debatre sobre els diferents aspectes
educatius d’escoles i instituts a la nostra ciutat.

FESTIBALL: DANSA
SOLIDÀRIA CONTRA
L’ALZHEIMER
Aquest mes d’octubre, s’ha celebrat al
Teatre Modern una nova edició del Festiball,
un festival solidari per recaptar fons per
a l’Associació de Familiars d’Alzheimer
del Baix Llobregat. Diferents companyies
i grups pratencs de dansa hi han tornat
a mostrar les seves disciplines de ball.

DIVERSES ACTIVITATS COMMEMOREN EL
10 D’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DE LA SALUT
MENTAL
El Prat va commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre)
amb diverses activitats. L’objectiu va ser conscienciar la ciutadania
sobre per què la salut mental és una dimensió essencial de la salut i,
alhora, un element clau per a la qualitat de vida de les persones, les
famílies i les comunitats. Les activitats van comptar amb el suport i
la participació activa de les entitats que formen part de la Taula de
Salut Mental Comunitària de la ciutat. L’acte central va ser una xerrada
a càrrec del psicòleg, periodista i educador Jaume Funes (foto).
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Un bus lanzadera
conectará El Prat con el
Hospital de Bellvitge

Benvinguda a les
auxiliars de conversa
El passat 3 d’octubre, l’Ajuntament del Prat va donar
la benvinguda a l’equip d’auxiliars de conversa que
acompanyarà 20 centres educatius i 4 equipaments
culturals de la ciutat en la pràctica oral de la llengua
anglesa, durant tot el curs, dins el programa Interseccions
(elprat.cat/interseccions). La diversitat de procedències
de les auxiliars de conversa afavoreix l’enriquiment
lingüístic i l’intercanvi cultural amb la ciutadania.

Tal como ha anunciado el alcalde, Lluís Mijoler, a
través de elprat.ràdio, a partir del primer trimestre
de 2023, un nuevo bus lanzadera conectará El Prat
con el Hospital de Bellvitge. Iniciará el trayecto en el
CAP Ramona Via, pasará por las avenidas Verge de
Montserrat y Remolar y saldrá por Josep Anselm Clavé
hasta llegar al recinto hospitalario. Allí habrá cuatro
paradas en total, a 160 metros como máximo, tanto de
Urgencias como de Consultas Externas. Hará la parte
del antiguo recorrido de la L10 que, desde las obras de
la avenida, no se hace por cuestiones contractuales.
Este nuevo bus lanzadera será una solución
provisional a la espera de que pueda consolidarse
la recuperación del trazado habitual de la L10.

Jornada de visites gratuïtes
a l’exposició “Menja. Actua.
Impacta”, de Fundesplai
El voluntariat no descansa
Al llarg de l’any, al Prat es duen a terme projectes de
voluntariat molt interessants que contribueixen a la
transformació social de la ciutat i també al creixement
personal de les persones voluntàries. Els àmbits d’actuació
són diversos (culturals, educatius, ambientals, socials
o esportius) i fàcils d’encaixar amb els gustos o les
preferències d’aquelles persones que vulguin endinsar-se
en el món del voluntariat. Si voleu aportar-hi el vostre
granet de sorra i connectar amb alguna de les accions
que hi ha en marxa, us podeu informar al Punt de
Voluntariat de les Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 4)
els dilluns i dijous de 16 a 19 h. També podeu escriure
a l’adreça electrònic a voluntariat@elprat.cat.

El dissabte 19 de novembre, l’exposició “Menja. Actua.
Impacta”, de Fundesplai (c. Riu Anoia, 42-54), complirà un
any i, per celebrar-ho, s’ha organitzat una jornada de visites
gratuïtes per a tota la ciutadania, que es complementarà
amb diferents tallers per a tota la família, també sense
cost. A més, les entrades per a les escape rooms (la de
persones adultes i la de famílies), que complementen
l’exposició valdran la meitat de preu, i es farà un concurs
a les xarxes socials per guanyar entrades gratuïtes per a
les del mes de novembre. “Menja. Actua. Impacta” és una
innovadora exposició de 1.500 m2 que ens proposa un
itinerari sobre els principals temes que afecten l’alimentació
actual: els aliments de proximitat i de temporada i
l’agricultura ecològica; el malbaratament; el sobreenvasat
de plàstic; els ultraprocessats, i la reducció de proteïna
animal. Més informació a menjaactuaimpacta.org.

EL PRAT | NOVEMBRE 2022 | 15

El Ayuntamiento entrega la Medalla
de Ciudad al Hospital de Bellvitge
Con motivo del 50º aniversario del centro sanitario, hospital público de referencia para
la población de El Prat, con quien ha mantenido estrechos vínculos desde sus orígenes

E

l Ayuntamiento de El
Prat ha entregado la
Medalla de Ciudad
al Hospital Universitario de Bellvitge
(HUB) con motivo del quincuagésimo
aniversario de este. El consistorio ha
querido agradecer así la contribución
del centro —hospital de referencia
para El Prat— tanto en el ámbito médico y sociosanitario como en la defensa de la salud pública y la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía.
En un acto celebrado el 21 de octubre en el salón de plenos del ayuntamiento, el alcalde de El Prat, Lluís
Mijoler, acompañado por el concejal
de Salud y Consumo, Gabriel Soriano,
entregó la Medalla de Ciudad a la doctora Montserrat Figuerola, gerente te-

ENTREVISTA
Figuerola, Mijoler y Soriano, durante
el acto celebrado en el salón de
plenos del ayuntamiento.

rritorial de la Región Sanitaria Metropolitana Sur, que recogió el galardón
en representación del Hospital.

Un servicio púbico
a defender
“Nos habéis cuidado durante estas
cinco décadas en que, mientras los
profesionales ibais conquistando las
19 plantas del hospital, abriendo especialidad tras especialidad, la ciudadanía de El Prat las íbamos llenando
de historias, vivencias, y recuerdos de
momentos duros y momentos felices,
pero en todo caso de momentos clave
en nuestras vidas”, explicó el alcalde.
“Habéis construido un servicio público que hoy debemos reivindicar y
defender como lo que es; uno de los

En las siguientes
páginas se puede
leer una entrevista a
Carles Díez i Magda
Nebot, pratenses
y miembros de la
plantilla del Hospital
de Bellvitge

grandes patrimonios de nuestra gente, de la gente trabajadora de nuestras ciudades”, agregó.
El concejal Gabriel Soriano explicó
que la población de El Prat siente el
hospital como “propio, por el esfuerzo de su equipo de profesionales por
ofrecerle una atención sanitaria de
calidad, y por su proximidad”.

Vídeo en elprat.tv
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Magda Nebot i Carles Díez,
Pratencs i membres de la plantilla
de l’Hospital de Bellvitge

“L’Hospital de
Bellvitge és una
revolució en pro de
la sanitat pública.
Del no-res, tota una
generació ha creat un
lloc capdavanter”.

L’Hospital Universitari de
Bellvitge acaba de rebre la
Medalla de Ciutat del Prat
per celebrar el seu primer
mig segle tenint cura de la
salut dels i les pratenques. Hi
han passat moltes persones
de la nostra ciutat com a
pacients, i hi han treballat i
hi treballen nombrosos veïns
i veïnes del Prat com, per
exemple, la Magda Nebot,
que hi va fer d’infermera des
del 1975 (quan el centre
acabava d’obrir) fins a la
seva jubilació i que un cop
jubilada, va impulsar un
màster al campus Bellvitge
de la UB, o com en Carles
Díez, un jove metge que s’està
doctorant a l’IDIBELL amb
una investigació puntera en
cardiologia. Amb ells, parlem
del passat, del present i del
futur de l’Hospital de Bellvitge,
l’hospital de la gent del Prat.
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Quin ha estat o és el vostre àmbit
de treball dins de l’hospital?

Carles Díez: Treballo al Servei de Cardiologia, i em dedico a tractar la insuficiència cardíaca avançada. A més, he
desenvolupat amb l’equip la Unitat de
Cardiopaties Genètiques, on tractem
persones i famílies que tenen alteracions genètiques que provoquen cardiopaties, i en la prevenció de la mort
sobtada. L’any vinent espero presentar
la meva tesi doctoral.
Magda Nebot: Des de l’any 75, quan
vaig acabar la carrera d’infermeria, fins
al 2004, he estat infermera de la Unitat
Coronària. Més tard vaig ser supervisora
d’aquesta mateixa unitat, i després vaig
iniciar la Unitat d’Insuficiència Cardíaca,
on vaig treballar fins que em vaig jubilar. El 1991, vaig participar en la posada
en marxa del programa de transplantaments de cor, del qual avui som líders,
i, un cop jubilada, he posat en marxa el
màster d’insuficiència cardíaca per a infermers, al campus Bellvitge.
Carles, la teva recerca et portarà
aviat als EEUU.

C.D.: Estic molt agraït, tant a l’hospital
com a la Fundació Daniel Bravo Andreu,
que patrocina la meva marxa. L’objectiu
és aprendre molt sobre el tractament de
pacients que poden necessitar suports
circulatoris mecànics o un transplantament cardíac. Som capdavanters i l’objectiu és portar l’experiència dels EEUU
aquí.
Magda, vas ser de les primeres a
estudiar a Bellvitge.

M.N.: Vaig començar a Vall d’Hebron
i vaig venir a segon, quan encara no
estava acabada l’escola. Ens van col·locar com a internes als darrers pisos de
l’hospital i allà estudiàvem, dinàvem,
fèiem les pràctiques... fins que al cap
d’uns mesos ens van traslladar a l’escola nova.
I com era treballar a Bellvitge
poc després de la seva estrena?

M.N.: Entraves a la unitat coronària i
semblava la NASA, amb tot de monitors
per controlar els malalts!

“A l’inici només hi havia
tres o quatre plantes
obertes a l’hospital, i
molt poques unitats.
El gran repte era obrir
les 19 plantes amb les
seves especialitats”
Eren els inicis de la sanitat
pública. Quins reptes encaràveu?

M.N.: Només hi havia tres o quatre
plantes obertes a l’hospital, i molt poques unitats. El gran repte era obrir les
19 plantes amb les seves especialitats;
trobar metges, infermers i zeladors per
poder obrir, i tenir diners per a tota la
tecnologia que necessitava cadascuna.
Un cop jubilada, vas tornar a
Bellvitge durant la pandèmia
de covid, la pitjor crisi de salut
pública en la història del centre.
Com recordeu aquells mesos?

M.N.: Confinada, veia a la TV com els
companys ho passaven malament. Em
vaig presentar voluntària a l’hospital per
fer el que fos. Estaven desesperats; em
van preguntar si podia anar-hi aquella
mateixa tarda, i aquella mateixa tarda
vaig començar.
C.D.: Recordo passar de la perplexitat
al realisme més bèstia que hem hagut
d’afrontar mai. Hi havia molt bona sintonia amb tots els companys, però també molta lluita i molts moments difícils.
Va ser un alt cost, però ningú ens treu la
satisfacció d’haver pogut ajudar.
Què diríeu a una persona jove del
Prat que es plantegi una carrera
en l’àmbit de la salut?

M.N.: Tant la de metge com la d’infer-

mer són professions que requereixen
molta dedicació i formació contínua.
Que tinguin esperit de superació i de
millora, que no tinguin por d’implantar
innovacions i sentin inquietud per la investigació, perquè sense investigació no
es pot avançar.
C.D.: Els diria que poden. Jo soc del
Prat i ara formo part de Bellvitge, que
era el meu somni, a la unitat on jo volia
treballar i fent el que volia fer. Totes les
persones del Prat que tinguin interès a
estudiar han de saber que tenen a Bellvitge el centre formatiu de la Universitat
de Barcelona, on poden estudiar, i un
hospital on poden desenvolupar la seva
carrera. Són benvinguts.
Sou professionals de l’Hospital
de Bellvitge, però com a pratencs
vosaltres i les vostres famílies
també en sou pacients. Quins
records en teniu?

C.D.: Recordo que el meu avi, ja mort,
patia d’insuficiència cardíaca i es tractava a l’hospital quan no teníem ni una
desena part dels tractaments que tenim
ara. També el diagnòstic i tractament
del càncer de la meva mare. Són moments en què t’adones amb orgull de
la grandíssima humanitat que tenen els
professionals que atenen els pacients.
Les persones pateixen i pateixen els
seus familiars, i si no entens això, és molt
difícil treballar a Bellvitge.
M.N.: Hi han passat els meus pares, els
meus avis, la meva germana, el meu
cunyat, el meu nebot, molts tiets... amb
diferents patologies i en diferents llocs.
El tracte del personal sanitari és excel·lent. I molt humà.

Bertran Cazorla
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25N: El Prat,
contra les
violències
masclistes

Instal·lació a la pl. Catalunya
el 25N de l’any passat.

E

l 25 de novembre es
commemora el Dia
Internacional per a
l’Eliminació de les Violències Masclistes. Al Prat es prepara una àmplia oferta d’activitats durant tot el novembre,
amb l’objectiu de donar un missatge
en positiu: si plantem cara a les violències masclistes ens en sortirem.
Un exemple és el taller “Espejito,
espejito”, que treballarà els mites de
la bellesa al voltant de l’autoimatge
i com aquesta afecta la construcció
dels rols en les relacions.
També es durà a terme un taller
d’autodefensa digital feminista, per
donar a conèixer eines per poder
combatre ciberviolències a través de
les xarxes socials i del telèfon mòbil.
Així mateix, s’oferirà una xerrada sobre “Dilemes del feminisme”, amb la filòsofa Clara Serra, que es durà a terme
el 22 de novembre, a les 19 hores, al
Cèntric.

Acte central a la
pl. Catalunya
L’acte central del 25N serà el mateix
divendres 25, a les 18.30 hores, a la
plaça Catalunya. S’hi podrà veure la
instal·lació “Som assassinades. No
som una estadística,” encapçalada pel
col·lectiu @AlmaVioleta08820 i que
mostrarà el nom de dones assassinades per violència masclista.
L’acte girarà al voltant d’una representació teatral dirigida per Marina
Mora i representada per Roberta
Amat, Ariadna Izquierdo i Alba Ma-

Presentació
del Centre de
Recursos contra
les Violències
Masclistes
El dimecres 16 de novembre,
a les 18 h, el Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa acollirà
la presentació del nou
Centre de Recursos contra
les Violències Masclistes.
Es tracta d’un nou espai

al web elprat.cat/dones,
amb vídeos, documents i/o
protocols, dividits en diferents
categories, on la ciutadania
podrà identificar tots els tipus
de violències masclistes que
coarten la llibertat de les
dones, per tal de fer-hi front.

res, que tractarà la violència masclista
exercida entre adolescents i joves.
L’acte es tancarà amb un pilar a
càrrec de la colla castellera del Prat.

Podeu consultar-ne tota
la programació a
elprat.cat/dones

Judit Casas Salas

Psicòloga forense especialitzada
en violència de gènere i
activista ecofeminista
@AlmaVioleta08820

“Cada vegada més
dones s’hi uneixen
i ens donen suport”
“Els actes que presentem
cada 25N els pensem amb
l’objectiu de visibilitzar el que
passa durant tot l’any. És un
dia en què totes ens ajuntem
per dir prou, per representar la
realitat i donar veu a les dones
que han estat assassinades per
homes. Cada any lluitem per
una vida lliure de violències
masclistes i cada vegada ens
trobem amb més dones que
s’hi uneixen i ens donen suport;
per a nosaltres és un orgull”.
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Tallers gratuïts per promoure el
benestar emocional de la gent jove

C

uidar les emocions
és fonamental per
tenir una vida plena i de qualitat. Coneixen les persones, especialment les més joves, l’univers de les emocions? En el marc del
10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut
Mental, es va iniciar el cicle de tallers
“El Hype de les emocions”, conduït
per l’Assessoria d’Orientació Personal
(AOP) d’El Lloro, Serveis de Joventut.
L’objectiu principal d’aquests tallers
gratuïts és oferir un espai al jovent
del municipi en el qual puguin desenvolupar les seves competències
emocionals.

Pràctiques
d’autoconeixement
Les diferents sessions faciliten prendre consciència del que sentim i del
que fem amb el que sentim, incorporant noves eines pràctiques que permetin millorar l’autoconeixement i el
benestar.

Pau Rodríguez i Katia Velar, psicòlegs
juvenils de l’Assessoria d’Orientació
Personal (AOP) d’El Lloro.

Katia Velar i Pau Rodríguez, psicòlegs
juvenils de l’AOP, condueixen els tallers. Tots dos són uns referents per
a molts i moltes joves del Prat, ja que
l’any 2021 ja van atendre un total de
578 consultes; va ser l’assessoria d’El
Lloro amb més quantitat d’atencions.

Com
apuntar-s’hi
Els tallers són gratuïts, amb
inscripció prèvia que es
pot fer per diverses vies:
per correu electrònic a

lloro@joves.prat.cat; per
WhatsApp al 638 92 49 76;
per telèfon al 93 478 50 77,
o anant directament a El
Lloro (carrer del Mariscal
Joffre, 3). Trobareu més
informació a joves.prat.cat
o presencialment a El Lloro.

Pau Rodríguez

Psicòleg de l’Assessoria
d’Orientació Personal d’El Lloro

“Als tallers
treballem quatre
punts clau del
benestar emocional”
“Aquest cicle de tallers va destinat
a totes les persones joves del
Prat i vol fomentar el benestar
emocional treballant quatre punts
clau: conèixer com funcionen les
nostres emocions, la importància
de saber autoregular-se, entendre
que la frustració forma part de
l’evolució personal i descobrir i
utilitzar els nostres punts forts
per superar les dificultats. Estic
segur que aquests tallers seran un
viatge d’autoconeixement molt
positiu i estimulant per al jovent”.
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Ciclo de actividades en torno al
nazismo, los campos de exterminio
y los deportados pratenses
Del 8 al 28 de noviembre en el Cèntric Espai Cultural

Cuatro de los miembros de
la familia pratense Cortés
fueron deportados en el
campo de exterminio nazi
de Mauthausen. Francisco
Cortés (padre) y José Cortés
(hijo) murieron en Gusen.
Los hermanos Manolo y
Jacinto Cortés sobrevivieron.

D

entro de las actuaciones para
la difusión de
los valores democráticos y el impulso al reconocimiento y reparación de
las personas que fueron víctimas del
fascismo, el Ayuntamiento de El Prat
ha impulsado una investigación en
torno a los y las pratenses que fueron
víctimas de los campos de exterminio
nazis. Esta parte oscura de la historia
de Europa es cada vez más conocida
gracias a la apertura de archivos que
ponen al alcance de la investigación
numerosos documentos elaborados
por los nazis, que llevaban un estricto control del funcionamiento de los
campos.
La gran mayoría de víctimas del nazismo fue la población judía que vivía
en los territorios ocupados. Pero no

fueron las únicas víctimas: los opositores políticos, los homosexuales, las
personas con discapacidades, personas del pueblo gitano, etc., también lo
fueron.
Dentro de estos colectivos, destaca
el de los republicanos españoles que
se habían refugiado en Francia, huyendo de la represión franquista, y al que
el Régimen abandonó dejando carta
blanca a los nazis para exterminarlos.

Investigación histórica
Con el objetivo de identificar y documentar a los y las pratenses que fueron deportados y víctimas del nazismo, las historiadoras Tania González y
Joan Montblanc han llevado a cabo la
investigación impulsada por el Ayuntamiento. También se ha programado
un ciclo de actividades en torno al na-

zismo, los campos nazis y las personas
pratenses deportadas, que tendrá lugar en el salón de actos del Cèntric del
8 al 28 de noviembre.
El ciclo cuenta con la participación
de especialistas en la materia, procedentes del campo universitario, y con
las asociaciones memorialistas. El ciclo
se cerrará con la presentación de la investigación pratense y se complementará con una sesión especial del Cine
Club.
El resultado de la investigación podrá consultarse en la página web de
memoria histórica y será la base de
una exposición digital (elprat.cat/
memoriahistorica).

Toda la información de las
actividades, en la agenda
cultural de esta revista
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EL NAZISME I ELS
CAMPS NAZIS

Cicle de xerrades i taula de debat al voltant
del nazisme, els camps de concentració
i extermini i les víctimes pratenques.
Les conferències seran conduïdes per
especialistes en la matèria.

EL NAZISME, CONTEXTUALITZACIÓ I VISIÓ
GENERAL
A càrrec de Marició Jauné i Miret
8 de novembre, a les 19 h

NAZIS A BARCELONA. L’ESPLENDOR FEIXISTA
DE POSTGUERRA (1939-1945)
A càrrec de Francesc Vilanova
14 de novembre, a les 19 h

CAMPS DE CONCENTRACIÓ I D’EXTERMINI:
ESTAT DE LA QÜESTIÓ I REIVINDICACIÓ DE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Amb Josep Maria Solé i Sabaté, Rosa
Toran (Amical de Mauthausen), Carme ReiGranger (Amical de Ravensbrück) i Anabel
Carballo. Modera: Vanessa Martín
21 de novembre, a les 19 h

ELS PRATENCS DEL TRIANGLE BLAU: EXILI
I DEPORTACIÓ ALS CAMPS NAZIS
A càrrec de Tània González i Joan
Montblanc
28 de novembre, a les 19 h

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

Segueix-nos a ElPratCultura

TEATRE| DANSA
ALREDEDOR
DE UNA
MESA

(PEQUEÑOS
FRACASOS SIN IMPORTANCIA)

Un espai escènic transformat en una cuina
i una gran taula al centre per a un ritual
col·lectiu compartit entre actors i públic,
sense dramatitzar però amb moltes ganes
de jugar.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 4 i dissabte 5, a les 20 h i
diumenge 6, a les 13 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

10+1 ANYS PICANT CRESTES!

Celebració de l’11è aniversari de Picacrestes
amb un repàs de les danses més icòniques
de la colla.

El Modern. Diumenge 6, a les 17.30 h

LES MATINALS
DE L’ARTESÀ

SÍNDROME
DE GEL

Una producció
del Teatre Lliure, un mirall brutal sobre la
violència del desarrelament i el malson del
passat que pateixen els refugiats.

Teatre L’Artesà
Dimecres 9, a les 10.30 h
Entrada: 6 € Anticipada: 4,5 €

EL PLAER DE
LA TRISTESA
ARNAU PUIG /
RAMONA VIA

Els darrers mesos de
la Guerra Civil vistos pels ulls d’una jove de
14 anys. Un homenatge a Ramona Via en el
centenari del seu naixement a partir de la
seva obra.

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dissabte 12,
a les 20 h i diumenge 13, a les 18 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €
*El preu de les entrades no inclou les
despeses de gestió del procés de compra.

L’ESTERNUT
I ALTRES
HISTÒRIES

Un any més, el Teatre Kaddish presenta
la seva creació col·lectiva: un recull de
petites històries hilarants, que exposen
les debilitats i les ineptituds dels seus
personatges, a vegades ridículs, però també
tendres, extravagants o innocents.

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

3,2,1, IMPROPÓN

Un espectacle d’humor i improvisació
dedicat al món del cinema.

TONÁ

LA
PHARMACO /
LUZ PRADO

Una preciosa peça de folklore andalús
que indaga sobre la fugacitat, la mort i la
memòria. Perquè ballar la mort, és la millor
manera de celebrar la vida.

Teatre L’Artesà. Divendres 25, a les 22 h
Entrada: 5 € Abonament: 10 €

TALLERS INDICIPLINATS
A L’ARTESÀ
IL·LUSIONISME
PERFORMATIU

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 27, a les 18 h. Entrada: 2 €

Taller familiar amb
Macarena Recuerda
sobre la màgia de
l’escena.
Dissabte 26, a les 11 h

A(L)BUELO

Una trobada epistolar a través del temps
entre un avi i la seva neta. Un relat ple de
sensibilitat, emoció, poesia, desconsol i
humor.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 27, a les 19 h. Entrada: 10 €

NOCHE CAÑÓN

SOCIEDAD DOCTOR
ALONSO

Sofia Asencio treballa
en col·laboració amb
Beatriz Lobo, Jorge Nieto i Tomàs Aragay
per trobar una forma pròpia de generar text
dins del gènere del monòleg còmic.

Teatre L’Artesà. Dijous 24, a les 20 h
Entrada: 5 € Abonament: 10 €

THAT’S THE
STORY OF
MY LIFE

REVOLUCIÓN

L’artista Luz Arcas
treballarà, a partir
d’una pauta física
compartida, la
revolució, el canvi
profund i la transformació radical.
Dissabte 26, a les 12.30 h

MÚSICA
VIU L’ÒPERA!
TOSCA, de Giacomo Puccini
Romanç, tragèdia, suspens i una música
excepcional en un dels títols operístics més
cèlebres.
Cèntric Espai Cultural
Divendres 4, a les 17.30 h

LES VEUS DE
L’ÒPERA, amb

Autobiografia audiovisual en què l’autora i
directora d’aquesta peça, construeix la seva
pròpia vida a través de flaixos de memòria
que s’enllacen entre ells.

Marcel Gorgori
Com reconèixer
els diferents tipus
de veus en el món
de l’òpera i qui han estat les i els grans
cantants en cada categoria.

Teatre L’Artesà. Divendres 25, a les 20 h
Entrada: 5 € Abonament: 10 €

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 9, a les 19 h

MACARENA RECUERDA SHEPERD

LA COSTA
BRAVA +
LLAMADAS
PERDIDAS
DJ

La Costa Brava torna als escenaris després
de quinze anys per un breu espai de temps
amb un concert que serà únic i irrepetible!
Tancaran la nit Llamadas Perdidas DJ.

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

LAS
NINYAS DEL
CORRO

El prometedor
duo del hip hop
nacional ens regalarà una ladies night amb
moltes artistes convidades de l’escena com
Bittah, Queralt Lahoz o Santa Salut. Una nit
de rap en femení!

La Capsa. Divendres 11, a les 22 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5€

EL DESCOMPOSITOR

LEONARD
COHEN PER
ALBERTO
MANZANO

Recorregut per la vida i obra del genial
Leonard Cohen a través de les seves
cançons i de la mà d’Alberto Manzano.

La Capsa. Dijous 17, a les 19 h

CONCERTS DE SANTA CECÍLIA
Concerts al Cèntric Espai Cultural per a
commemorar el dia de Santa Cecília.

BANDA DE MÚSICA DEL PRAT
Dissabte 19, a les 18.30 h

UNIÓ FILHARMÒNICA DEL PRAT

ALBA
MORENA

Alba Morena
presenta el seu
primer treball Las Dos Edades, un viatge
conceptual i artístic on s’interrelacionen
gèneres musicals diversos i on
s’harmonitzen disciplines com el teatre i la
dansa per emocionar al públic.

Bar de La Capsa. Dijous 24, a les 22 h

SESSIÓ DE DJ AMB ONA

Després de l’espectacle Toná, la DJ i
productora pratenca, oferirà una sessió
que combinarà ritmes contundents onírics,
trancey-house, breakbeat, bleeps i àcid
dels 90 i 2000.

Vestíbul del Teatre L’Artesà
Divendres 25, a les 23 h

FULU MIZIKI
KOLLEKTIV

Col·lectiu d’artistes
Eco-Friendly-Afrofuturista-Punk-Enssemble amb base al
cor de l’Africa i que fan els seus propis
instruments a partir d’objectes trobats a les
escombraries. Tancarà la nit, la sessió de la
DJ Oniria Sister.

La Capsa. Dissabte 26, a les 22 h
Entrada: 5 € Abonament: 10 €

ERES BASURA

Celebració final d’aquest procés
d’experimentació col·lectiva, que ha estat
una recollida d’escombraries pels Espais
Naturals, una sessió de música i fanzineo i
un taller de soroll i spoken word.
Projecte seleccionat en la modalitat Música i
Territori dins la convocatòria /UNZIP 2022

La Capsa. Diumenge 27, a les 12 h

Dissabte 26, a les 19 h

MICRO OBERT

Torna la desfilada de bandes i músics locals
a l’escenari del Bar de La Capsa.

La Capsa
Diumenge 20, a les 19 h

AL-V

AL-V és una de les
figures clau de la
Barcelona dissident.
Artista no-binària, remolí de música
incòmoda, arriscada i d’alta càrrega visual.
La Capsa. Diumenge 27, a les 13 h

XERRADES
ECOGRAFIA
D’UNA AUTORA
RAMONA VIA
1922-2022

Taula rodona moderada per Arnau Puig al
voltant de la figura de Ramona, en les seves
diferents vessants. Acte en commemoració
del centenari del seu naixement.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 30, a les 19 h

DIÀLEGS. CICLE DE
PENSAMENT CONTEMPORANI
Al Cèntric Espai Cultural

DILEMES DE LA POR, amb Bernat Castany
Prado
Castany ens mostrarà com la por ens porta
a confondre la nostra raó, i de quina manera
erosiona el llaç polític, per llançar-nos,
finalment, als braços dels traficants de
la por, que prometen protegir-nos de les
amenaces que ells mateixos provoquen.
Dimarts 15, a les 19 h
DILEMES DEL
FEMINISME,

amb Clara Serra
El moviment
feminista ha tingut
un protagonisme
clau en els darrers
anys. No hi ha un sol feminisme, sinó
feminismes en disputa. Ens endinsarem en
algunes d’aquestes disputes per situar el seu
impacte polític dintre i fora del feminisme.
Dimarts 22, a les 19 h

EL TRIOMF DE LA IMAGINACIÓ, amb Laura

Fernández
La ficció és un refugi que ens aparta de
la realitat, però que en el fons la copia
constantment. Parlarem del poder de la
ficció, de la necessitat que tenim els éssers
humans dels mons imaginaris.
Dimarts 29, a les 19 h

FOTOHISTÒRIES: MEDITERRANI,
LLUM I OMBRES

Itinerari fotogràfic i literari amb Quim Torrent
i Montse Ortiz, autors del llibre.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 12, a les 10.30 h
Entrada: 5 € Cal inscripció prèvia

EXPOSICIONS
COSSOS EN
ESCOLTA

IDA BARBATI I VALENTINA GAIA

Mostra del procés de treball en el que s’han
explorat diferents maneres d’expressar-se
amb l’art des de la col·lectivitat.
Projecte seleccionat a la modalitat de
Fotografia i Societat de la Convocatòria
Unzip´22.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Des del 21 de novembre al 31 de desembre
INAUGURACIÓ: dilluns 21, a les 19 h

UN GEGANT A UNZIP

JOANA CAPELLA I ROC DOMINGO

Projecte d’investigació i experimentació
entorn els imaginaris trans-espècie
del paisatge del Prat, posant en relació
discursos ecologistes amb les expressions
populars.
Projecte seleccionat de la modalitat Art i
Educació de la Convocatòria Unzip´22
Escola d’Arts del Prat
Dimecres 23, a les 19 h

BESTIARIO
DEL DELTA

ERICO PESIN

Creació d’un bestiari fantàstic d’éssers
imaginaris que podrien habitar el delta del riu
i altres espais peculiars del Prat.
Projecte seleccionat de la modalitat
expositiva de la Convocatòria Unzip´22
Centre d’Art Torre Muntadas
Des del 26 de novembre al 26 de febrer
INAUGURACIÓ: diumenge 26, a les 12 h

SCHLAG, EL SACRIFICI
D’UN ESPORT
MARIEN MORENO

La fotògrafa Marien Moreno ens apropa al
reportatge social amb aquesta exposició
sobre dones boxejadores.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Des del 18 de novembre al 18 de desembre
REPORTATGE SOCIAL: xerrada
complementària a l’exposició amb l’artista.
Divendres 18, a les 19 h

LA COCINA DE MI VECINA

Espai de trobada a La Cuina del Ribera
per cuinar plegades i intercanviar receptes
amb veïnes i veïns.
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
Tots els divendres, a les 17.30 h

LECTURA
APRENDRE

D’EDUARD VALLORY

L’autor ens parlarà de la seva experiència
personal i de la marca profunda que deixa el
fracàs escolar. Amb la participació d’Alicia
Ramos Jordán, acadèmica i activista, i
Dolors Camats, directora de la Cooperativa
Obrera de Vivendes d’El Prat.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 7, a les 19 h

EL PASADO NUNCA NOS
OLVIDA
DE DANIEL JEREZ

Daniel Jerez Torns presenta el seu darrer
llibre, la seva primera incursió en la novel·la
negra, l’argument de la qual transcorre al
Prat.
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 24, a les 19 h

CINEMA
EL CINE DE FRIDA

Cinefòrum organitzat amb l’Assoc. de Dones
Progressistes Frida Kahlo.

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

CINE CLUB

THE
AUSCHWITZ
REPORT

(EL INFORME
AUSCHWITZ)
2021, Eslovàquia,
República Txeca, Polònia, Alemanya (VOSE)
La història real dos jueus eslovacs que van
aconseguir escapar d’Auschwitz i del seu
esforç per donar testimoni de l’horror que
s’estava vivint en els camps nazis.

Cinema Capri. Dimecres 16, a les 19.30 h

COSAS SIN
IMPORTANCIA

DIDAC ROCHO

Projecte resultant del procés
d’experimentació de l’artista amb el mitjà
audiovisual, gravat des de la seva rutina de
treball amb un telèfon mòbil, observant i
connectant aspectes quotidians anodins
seguint el ritme idiosincràtic de la ciutat.
Projecte seleccionat de la modalitat
Projectes audiovisuals de la Convocatòria
Unzip´22

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 26, a les 20 h

LA POLS QUE
CAU DEL CEL

CRISTOPHER RUIZ

Audiovisual resultat d’un procés de treball
col·lectiu i analògic elaborat per un grup
eclèctic de persones a mode de carta
fílmica, com una mena de càpsula en el
temps sota una mirada intergeneracional.
Projecte seleccionat en la modalitat
Audiovisual comunitari de la Convocatòria
Unzip 2022.

Centre Cívic Palmira Domènech
Dijous 24, a les 17 h

DE COPAS
CON LA TÍA
MAME

EQUIP TIA MAME

Presentació performativa d’aquesta
websèrie divulgativa que exposa temes
d’actualitat amb entrevistes de caràcter
informal i repensant de forma crítica el
model de consum audiovisual convencional.
Projecte seleccionat en la modalitat
Projectes audiovisuals de la Convocatòria
Unzip 2022.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 26, a les 17 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA
CAPRI

Pel·lícules i horaris al 93 379 59 43 i al web
www.cinecaprielprat.com

FELICITA LA VEÏNA

Participa d’una proposta ben bonica
que servirà per compartir bons desitjos:
targetes fetes amb diferents tècniques
d’Scrapbook per felicitar el Nadal a veïnes i
veïns.

Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
Tots els dijous, a les 17.30 h

INFANTIL
LECTURA
L’HORA DELS NADONS

HANDMADE, amb Laura Asensio
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 5, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h
Dissabte 5, THE ENCHANTED TREE
Dissabte 12, EL LLENGUATGE DE LES

KIT. GIMCANA DIGITAL!

Descobreix les aplicacions més adients per
fer fotos creatives amb el telèfon mòbil.
Per a famílies amb infants de 8 a 12 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 12, a les 10.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

FOTOGRAFIA EN FAMÍLIA

TALLERS
ART EN FAMÍLIA

Espai compartit per aprendre i gaudir
de les possibilitats que té videojugar en
família.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 19, a les 17.30 h
Entrada: 2 €

REFLECTEIX-TE, RETRATA’T

TEATRE

TARDES EN FAMÍLIA A LA
PALMIRA

Divertit i poètic
espectacle familiar de
petit format, basat en
el teatre d’objectes i el
moviment.
Recomanat per a famílies amb infants a
partir de 2 anys.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 6, a les 12 h
Entrada: 5 € Anticipada: 3 €

Activitat familiar on es treballarà la
narrativa fotogràfica a través del retrat
reflectit en miralls, vidres...
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 12, a les 11.30 h
Entrada: 2 €

Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h

Dijous 17. GERTY CORI I

EMOCIONS

Dissabte 19, UN DESERT DE CONTES

JUGA A VIDEOJOCS EN
FAMÍLIA

ELS COLORS DE L’AIGUA

Coneixerem la
guanyadora d’un Premi
Nobel i experimentarem
amb els seus descobriments.

CAPGIRANT LA CIUTAT amb Helena Ruiz

Dijous 24. CALENDARI

Un espai familiar per despertar la
creativitat dels més menuts i experimentar
amb diferents tècniques artístiques.
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 6, a les 11 h

D’ADVENT

Comencem a comptar
els dies que falten fins
Nadal!

ALMA

THE POSTMAN

Buscar la bellesa,
divertir, créixer,
pensar, emocionar
i commoure parlant
del món en què
estem vivint, amb la història d’un carter
que ha repartit cartes als cinc continents.
Organització: La Xarxa
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 13, a les 12 h
Entrada: 6 € Anticipada: 4,5 €
Es necessària inscripció prèvia a les activitats
marcades amb aquest símbol

AGENDA DE GENT GRAN
PROGRAMA DE LLEURE
DE LA GENT GRAN

Visita a l’aeroport del Prat
Visita guiada al centre cultural,
hangar, pistes i torres de control.
Dimarts 8 de novembre
Preu: Gratuït
Inici del cicle de passejades
de marxa nòridica
Inscriu-t’hi a partir del 14
de novembre. 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

NOVEMBRE

CENTRE CÍVIC JARDINS
DE LA PAU

Aquest mes de novembre, ballarem,
passejarem i riurem molt!
Ball de tarda amb Fussion Duet
Diumenge 13, a les 17 h
Passejada de descoberta
Dimarts 15, a les 9 h
3,2,1, Impropón!
Espectacle d’improvisació teatral dedicat
al món del cinema on el públic pren el
comandament i pot demanar en tot
moment quina pel·lícula vol veure.
Diumenge 27, a les 19 h. Entrada: 2 €
Més informació i inscripcions a
elprat.cat/ccjardinspau i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA
DOMÈNECH

T’esperem a la Palmira per gaudir de
moltes activitats.
Expressa’t
Taller de creativitat i l’expressió lliure i
espontània a través de les arts.
Diumenge 6 , a les 17 h
Tarda de jocs
Gaudeix d’una tarda de jocs de taula en
bona companyia.
Diumenge 20, 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 93 479 45 35
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Més de 70.000 persones gaudeixen
de la Festa Major
Més de 70.000 persones, segons els
càlculs de l’Ajuntament, han participat en el prop d’un centenar d’activitats de la darrera Festa Major del
Prat, celebrada entre el 22 i el 26 de
setembre. En aquesta darrera edició
s’ha pogut tornar a recuperar plenament l’esperit de la celebració després de dos anys de pandèmia. A més,

ha comptat amb una programació de
cinc dies, un dia més de l’habitual.
Més del 40 % de les activitats han
estat organitzades per entitats de la
ciutat i la quarta part de les propostes
musicals eren d’artistes del Prat.
L’enquesta ciutadana en línia sobre la Festa Major ha rebut unes 500
respostes. Les activitats més ben va-

lorades han
resultat
ser
les de cultura
popular i els
focs d’artifici.
Podeu veure
l’enquesta a través d’aquest QR.

Vídeos a elprat.tv

Indisciplinats: creació
lliure i desbordant
Del 21 al 27 de novembre tindrà lloc una nova
edició d’aquest festival organitzat conjuntament
per /Unzip, La Capsa i Teatre L’Artesà

E

nguany, el programa del festival Indisciplinats
arrela al Prat com les males herbes:
ple de propostes artístiques que connecten i repensen els contextos de
creació, propostes pol·linitzadores
que generen nous microclimes, aporten nutrients i biodiversitat, a la vegada que també poden ser una trampa
(com les males herbes) d’on és possible no voler escapar.
Indisciplinats posa en escena els
diferents equipaments que impulsen
el programa d’Arts Visuals de la ciutat
(els Centres Cívics Jardins de la Pau,
Sant Jordi – Ribera Baixa i Palmira
Domènech), l’Escola d’Arts Visuals del
Prat i el Centre d’Art Torre Muntadas,

així com espais que promouen les
arts vives, com són L’Artesà i La Capsa.

Darrera trobada d’artistes
participants a la Convocatòria
Arts Visuals Unzip’22 abans de la
presentació final dels projectes
durant el festival Indisciplinats.

Mirades de la creació
contemporània
Aquests set dies de festival ens obriran una finestra per veure els projectes que s’han estat portant a terme
durant l’any com a part de la Convocatòria d’Arts Visuals /Unzip, compartint-nos l’estat en què es troben,
un interval suspès en el temps multidisciplinari i polifacètic on fotografia,
dibuix, performance, pràctiques comunitàries, audiovisual, fanzín i experimentació sonora ompliran la ciutat,
de la mà d’Ida Barbati i Valentina Gaia,
Cristopher Ruiz, Lara Martínez, Joana
Capella i Roc Domingo, Erico Pesin,
Tía Mame o Dídac Rocho.
La veu de la creació femenina serà
protagonista dels espectacles d’arts
en viu, amb Sociedad Doctor Alonso
passant per la malla poètica els mecanismes de l’humor, l’autobiografia

audiovisual narrada amb la tècnica
stop-motion de Macarena Recuerda i
el folklore andalús de Luz Arcas / La
Phármaco, que indaga sobre la fugacitat, la mort i la memòria.
Indisciplinats és també música i
art sonor. Transitarem des de l’elèctronica a la música urbana amb
Alba Morena, la proposta d’orquestra Eco-Friendly-Afro-Futurista-Punk
de Fulu Miziki Kollectiv, les sessions
electròniques d’Oniria Sister o Ona i
el remolí de música incòmoda, arriscada i d’alta càrrega visual d’AL-V.

Tot això i molt més, així com
informació sobre entrades,
abonaments i inscripcions, a
elprat.cat/indisciplinats
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El Prat recorda Ramona Via
en el centenari del seu naixement
Diferents activitats reconeixen la seva tasca en els àmbits sanitari i cultural

R

amona Via va
ser infermera,
llevadora, activista cultural, mestra de català i escriptora. Enguany se celebra el centenari del seu naixement.
Nascuda a Vilafranca del Penedès
el 5 d’octubre del 1922, va rebre importants reconeixements per la seva
trajectòria personal, professional i literària. Va ser nomenada filla predilecta de la seva vila natal i filla adoptiva
del Prat, la ciutat on va residir durant
la major part de la seva vida. Pel seu
paper en la millora de la salut, en especial de les dones del Prat, un centre
sanitari de la ciutat en porta el nom.

Poemes, exposició, teatre...
Al llarg de l’any han tingut lloc diversos
actes commemoratius del centenari,
com ara la publicació, per part de l’entitat Tintablava i amb l’assessorament
de la família, d’un recull de poemes
inèdits de l’autora (foto inferior). Coincidint amb el dia del seu naixement,
l’Institut Salvador Dalí va inaugurar
una exposició (foto del mig), comissariada pel professor Josep Francesc
Messeguer, sobre la seva obra i importància literària (vídeo a elprat.tv).
Els actes més institucionals se centraran en la representació d’una peça
teatral a partir de la seva obra Nit de
Reis. Amb el títol El plaer de la tristesa
i amb selecció de textos i dramatúrgia d’Arnau Puig, la peça és un fidel
reflex de les vivències de la Guerra
Civil, que recull Ramona Via en el seu
llibre. L’obra es representarà al Teatre
L’Artesà els dies 12 i 13 de novembre.

Amb els records de la família, que ha
facilitat imatges dels àlbums familiars,
s’està elaborant una exposició virtual
(foto superior) que recordarà l’obra i la
vida de Ramona Via i que es podrà consultar al web municipal elprat.cat.

Per aprofundir en la polifacètica
figura de Ramona Via, el 30 de novembre tindrà lloc una taula rodona
al Cèntric, amb la participació de familiars, especialistes i persones que li
van ser properes.
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La Ronda del Sud tendrá reductores
de velocidad
La Policía Local denuncia a los participantes en un vídeo viral que muestra cómo se
cometen varias infracciones graves, como la de conducción temeraria, en Sant Cosme

E

l Ayuntamiento
de El Prat instalará elementos
reductores de velocidad en la ronda
del Sud y reforzará los de Riu Llobregat: así lo ha anunciado el alcalde de
El Prat, Lluís Mijoler, en elprat.ràdio,
después de la difusión por YouTube
de un vídeo en el que se veía a un joven conduciendo de forma temeraria
por el barrio de Sant Cosme. Según
Mijoler, los reductores de velocidad,
cuya finalidad es evitar que se realicen carreras o conducciones temerarias por la calle, se instalarán antes de
que acabe el año.

Denuncia por
infracciones graves
Después de que el vídeo en cuestión
se compartiera y viralizara en las redes sociales a principios de septiembre, la Policía Local inició una investigación que ha finalizado con éxito:
tras identificar a los participantes, se

Tramo de la ronda del
Sud. En primer plano,
huellas de trompos.

ha iniciado el proceso para penalizarlos con multas, que en el caso del
conductor del vehículo alcanzan los
980 euros, aparte de la retirada de 8
puntos del carnet de conducir.
Las infracciones que cometió son
conducción temeraria, utilización de
telefonía móvil con intervención manual, no hacer un uso adecuado del

Aprobada la la residencia asistida
para personas mayores
El Pleno Municipal, en la sesión de
octubre, ha aprobado por unanimidad el proyecto de nueva residencia
asistida y centro de día para mayores.
Este equipamiento, que se empezará
a construir el próximo año en la calle Jaume Casanovas, en el Eixample
Sud, tendrá capacidad para cerca de
130 personas en la residencia y 30 en

el centro de día. El presupuesto del
proyecto asciende a 15,5 millones de
euros.
A través
de este QR
se puede ver
un vídeo de
cómo será la
residencia.

cinturón de seguridad y no mantener
la propia libertad de movimientos, el
Albert Lladó i Rosa Ribas,
campo deenvisión
y la atención permauna de les sessions de la
nente para garantizar
su propia
seguprimera edició
del cicle.
ridad y la del resto de ocupantes del
vehículo, además de exhibición de armas prohibidas. Los otros ocupantes
también serán sancionados por otras
infracciones.
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El Ayuntamiento
completa el
despliegue de
placas fotovoltaicas
en cubiertas
municipales

E

l Ayuntamiento de
El Prat ha puesto
en marcha un proyecto para que una veintena de edificios de titularidad pública puedan
producir energía y consumirla.
Para ello, está instalando progresivamente placas solares fotovoltaicas en
aquellos edificios municipales en los
que es técnicamente posible. El cambio de modelo energético, a través del
autoconsumo, permite que la energía
obtenida de las placas solares se pueda consumir en cada lugar donde estén instaladas y, de este modo, disminuir la demanda de energía externa.
Además, esta energía autoproducida
es totalmente limpia.
El Ayuntamiento cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, que asciende
al 50 % del presupuesto local, algo
más de 500.000 euros.

1. Edifici de Serveis Urbans
Potència instal·lada: 26 kWp

9. Centre Cívic Remolar
Potència instal·lada: 71 kWp

16. CEM Sagnier - pavelló
Potència instal·lada: 20 kWp

2. Centre Cívic Palmira
Domènech
Potència instal·lada: 50 kWp

10. Escola Bernat Metge
Potència contractada: 48 kWp

17. CEM Sagnier - Pista
futbol
Potència instal·lada: 32 kWp

3. Escola Charles Darwin
Potència instal·lada: 117 kWp

11. Escola bressol La
Blaveta
Potència contractada: 14 kWp

4. Escola Sant Jaume
Potència instal·lada: 100 kWp

12. Oficina Ajuntament del
Prat carrer del Centre
Potència instal·lada: 41 kWp

5. Escola Josep Tarradellas
Potència instal·lada: 31 kWp
6. CEM Julio Méndez
Potència instal·lada: 57 kWp
7. Institut Escola El Prat
Potència instal·lada: 60 kWp
8. Escola Jaume Balmes
Potència instal·lada: 59 kWp

18. Centre Cívic Ribera
Baixa
Potència instal·lada: 60 kWp
19. Escola Ramon Llull
Potència instal·lada: 59 kWp

13. Escola Joan Maragall
Potència instal·lada: 41 kWp
14. Centre Municipal de
Vela (fora de plànol)
Potència instal·lada: 8 kWp
15. Granja Torres
Potència instal·lada: 27 kWp

Más
información
en este QR

Futura empresa Energia del Prat
Las placas fotovoltaicas en las cubiertas municipales aportaran al
Ayuntamiento un ahorro anual de al menos 200.000 €, y más aún a
medida que los precios vayan subiendo. Este ahorro ayudará a impulsar
la próxima creación de la empresa público-comunitaria Energia del Prat.
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La
Generalitat es compromet
Tardor
amb
el Prat a doblar els espais
d’activitats
protegits del delta

comercials
a la ciutat

L

es botigues de la
ciutat no esperen a
Nadal per donar el

El dissabte 15 de novembre
es va celebrar amb èxit de
públic la primera edició de
La Ricarda Shopping.

millor de si.
La prova són totes les activitats que
omplen aquesta tardor. Fa uns dies
es va celebrar La Ricarda Shopping
a l’espai exterior de la Granja de la
Ricarda, en la qual van participar 35
establiments, amb acompanyament
d’un espai gastronòmic i de restauració, tot amenitzat amb música i un
grup teatral. L’afluència de visitants
va ser molt alta. (En trobareu un vídeo
a elprat.tv).

Pink Days
Entre el 25 i el 30 de novembre, l’associació de comerciants El Prat Gran
Comerç ens oferirà els Pink Days, amb
ambientació i animació a les botigues
associades, on es podran acumular
punts amb la targeta d’El Prat Gran
Comerç.

Black Friday i llums
de Nadal
Per a la gent més previsora que vulgui
avançar les compres nadalenques, el
cap de setmana del 25, 26 i 27 de novembre se celebrarà el Black Friday,
amb els seus descomptes. Aquell cap
de setmana també s’encendran els
llums de Nadal als carrers comercials.
El diumenge 27 de novembre serà
festiu d’obertura comercial i aquells
establiments que ho desitgin podran
obrir.

La targeta moneder MarketPrat,
fins al 30 de novembre
El 30 de novembre deixarà d’estar activa la targeta moneder
MarketPrat. Podeu consultar quins comerços hi estan adherits a través
del web marketprat.com, mentre que a moneytopay.com podeu
saber el saldo de la targeta.
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El Mercat
Municipal
rep el Premi
Nacional a
l’Establiment
Centenari
La vint-i-dosena edició dels Premis
Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de
Catalunya ha atorgat el Premi de Reconeixement al Mercat Municipal del
Prat, que va complir cent anys el passat 2021.
El premi es va lliurar el 27 d’octubre
al Palau de la Generalitat i el va recollir Juan Carlos Moreno, tinent d’alcaldia de Desenvolupament Econòmic,
acompanyat per Rosa Ribas, presidenta del Mercat.

Exposició amb motiu
del centenari, al mateix
mercat municipal.

Aquest mercat, obra de l’arquitecte municipal Antoni Bartra Boada, ha
mantingut al llarg de tots aquest anys
la seva centralitat i importància per garantir l’abastiment alimentari a la població, i actualment és un establiment
de referència de venda de producte

fresc i de qualitat de la nostra ciutat.
Amb motiu d’aquest centenari, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va organitzar l’any passat una exposició fotogràfica, al mateix mercat municipal,
que en recollia la història i que va ser
àmpliament visitada per la ciutadania.

Programa para
la inserción
laboral de
mayores de 30
Ya se ha iniciado la séptima edición
del 30 Plus, un programa subvencionado por el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC) y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social que, desde el 2016, se realiza en el Centro de
Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat.
El programa tiene como objetivo la
inserción laboral de personas desempleadas de 30 años y más: que puedan adquirir una experiencia profesional mediante un contrato laboral,
una formación adaptada al puesto de
trabajo que ocupan y un acompañamiento de personal técnico a lo largo
de todo el proceso de contratación y
formación.

Participantes en el programa 30
Plus, en el curso de Comunicación
y Trabajo en Equipo.

40 plazas
Esta edición cuenta con 40 plazas y
se priorizan colectivos con especiales
dificultades de inserción, como personas desempleadas mayores de 45
años y/o paradas de larga duración.
El 30 Plus ofrece a las empresas que
cumplan los requisitos ayudas para la
contratación de los participantes en
el programa y una subvención eco-

nómica equivalente al salario mínimo
interprofesional para los meses de duración del contrato, además de otros
beneficios. Se pueden subscribir contratos hasta el 1 de abril del 2023.
Las personas participantes reciben
formación con cargo al programa,
(máximo 100 h) especializada y adaptada a las necesidades del puesto de
trabajo.
Las personas o empresas interesadas en participar en el programa
pueden enviar un correo electrónico
a 30Plus@elprat.cat o llamar al
934 786 878.
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Arriba un nou programa de formació
per a joves de 16 a 24 anys
El SEFED El Llindar fa un itinerari formatiu i professionalitzador en
el sector de l’administració mitjançant una empresa simulada
L’Ajuntament del Prat posarà en marxa a finals de novembre una nova
edició del programa SEFED El Llindar.
Adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys,
aquest programa ofereix un itinerari
formatiu i professionalitzador en el
sector de l’administració, mitjançant
la metodologia d’empresa simulada.
Amb el programa s’obté la titulació
d’un certificat de professionalitat de
nivell 1 d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.
L’experiència demostra que es tracta d’un programa molt útil per a qui
hi participa, tant per millorar la seva

ocupabilitat com per identificar un
itinerari formatiu professional i/o per
retornar al sistema educatiu. Els i les
joves participants poden tenir o no el
graduat en ESO, i han d’estar inscrites
a la Garantia Juvenil del SOC com a
demandants d’ocupació no ocupades.
On adreçar-se

Acte institucional
de tancament
del SEFED Llindar
del curs passat.

Si hi teniu interès, us podeu adreçar
presencialment o per telèfon al Centre de Promoció Econòmica (934 786
878, c. Moreres, 48) o a El Lloro, Serveis de Joventut (934 785 077, c. Mariscal Joffre, 3).

L’Ajuntament
contractarà 12
joves en atur
Ho farà a través del
programa de formació
professional per a
l’ocupació en format
dual (FPO Dual), que
els permet formar-se
mentre treballen
El nou programa de formació professional per a l’ocupació en format dual
(FPO Dual) que ha posat en marxa el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) torna al Prat a partir del 30 de
novembre.
Dotze joves en atur es formaran al
mateix temps que treballaran, contractats per l’Ajuntament del Prat durant dotze mesos. A més de treballar,
rebran formació en el certificat de
professionalitat de nivell 2 de Sistemes Microinformàtics i formació es-

Aula del grup actual de FPO Dual,
al Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament del Prat.

pecífica de Programació en Python i
Dades Obertes.
Com accedir al programa:
Si tens entre 16 i 29 anys, t’agrada
la informàtica, estàs inscrit/a al SOC
com a demandant d’ocupació i tens

l’ESO, pots participar en l’FPO Dual
del Prat. Posa’t en contacte amb la
referent del programa, Núria Hidalgo
(hidalgom@elprat.cat, 93 378 68
78), abans del 10 de novembre. També es pot fer la inscripció a online.
elprat.cat .

FLAIXOS
D’ESPORTS
ÈXIT DE LA PRIMERA
SURVIVOR RACE DEL
PRAT
La primera Survivor Race celebrada al
Prat, el 22 d’octubre passat, ha aplegat
gairebé 3.000 participants. Es tracta
d’una cursa d’obstacles on la motivació,
la superació i l’esforç físic són claus per
superar el recorregut. L’esdeveniment
l’ha organitzat l’empresa Survivor i
ha comptat amb la col·laboració del
Pratenc Associació d’Atletisme.

EL BÀSQUET PRAT
DEBUTA A COPA
AMB PLANTILLA I
EQUIP RENOVATS
El Club Bàsquet Prat femení
ha arrencat el seu camí a
la Copa Catalunya, després
d’aconseguir l’ascens de
categoria el curs passat.
L’equip s’ha estrenat en
aquesta categoria amb
nova plantilla tècnica i 5
jugadores noves.
Foto: Prat Triatló 1994

DOBLE MEDALLA PER AL PRAT
TRIATLÓ AL CAMPIONAT DE
CATALUNYA PER EQUIPS

EL CPV EL PRAT, CAMPIÓ DE
LA LLIGA NACIONAL DE CLUBS
FEMENINA

L’equip masculí del Prat Triatló ha aconseguit la
medalla de plata al Campionat de Catalunya per
equips disputat aquest octubre al Prat. L’equip femení
del Prat Triatló, per la seva banda, hi ha obtingut la
tercera posició. Les noies comptaven amb la important
baixa de Sofia Aguayo, que es trobava a Tongyeong
(Corea) competint a la Copa del Món, on va finalitzar
en 34a posició. Aquesta ha estat la darrera prova
puntuable per a la Lliga de Clubs al Campionat de
Catalunya. L’equip femení ha finalitzat en 2a posició
per punts, mentre que el masculí ha quedat quart.

El Club Patinatge de Velocitat El Prat ha culminat a
Pamplona una excepcional Lliga Nacional de Clubs,
amb el campionat de l’equip femení a 1a divisió i
la segona posició del masculí, també a 1a. L’equip
femení ha aconseguit endur-se 2 de les 4 proves
en la darrera cita del calendari, assegurant amb
marge el triomf general i superant al podi els dos
principals, els navarresos San Juan i Txantrea. Ha
estat el primer títol absolut de Lliga Nacional per al
CPV El Prat, però no el primer del patinatge pratenc,
ja que el Cobra ho havia aconseguit anteriorment.

EL CN PRAT PRESENTA LA TEMPORADA I
COMMEMORA EL 50è ANIVERSARI
La piscina del CEM Estruch va acollir, el 7 d’octubre passat, l’acte de
presentació de categories, tècnics i nova junta directiva del Club Natació Prat
per a la temporada 2022-2023. Durant l’acte, l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler,
va lliurar al Club una placa commemorativa del 50è aniversari de l’entitat
i va destacar-ne l’aportació a l’esport pratenc durant tots aquests anys.

LA 41a CURSA POPULAR
DE FESTA MAJOR
APLEGA UN MILER DE
PARTICIPANTS
Un miler de participants van
prendre part en la 41a edició de
la Cursa Popular de Festa Major
en totes les seves categories. La
cursa ha tornat al format habitual
prepandèmia, sense restriccions
sanitàries i amb sortides unitàries.
Enguany, les guanyadores en
categoria absoluta han estat María
Donadeu i Anna Beltran, que han
creuat la línia de meta juntes
amb un temps conjunt de 36
minuts i 11 segons. Leonor Font
ha completat el podi. A la cursa
masculina el primer ha estat Carlos
Riquelme (33 minuts i 20 segons),
per davant de Roger Ordoño i del
marxador pratenc Òscar Martínez.
Foto: Laura Prilló Herrejón

EL BEACH TENNIS
PRAT INICIA LA
TEMPORDA AMB
EL 7è TORNEIG
DE FESTA MAJOR
El Beach Tennis ha iniciat
la temporada amb el 7è
Torneig de Festa Major,
amb una jornada per a
esportistes federades i
una altra de popular, per
a la qual no calia fitxa
federativa.

Els quatre nois i les dues
noies que viuen en dos
pisos de Cooufar.

UNA ENTITAT
SOCIAL CADA
MES
COOUFAR
(Cooperativa
d’Usuaris i Famílies
de Rubricatus)

Per la inclusió i
autonomia de
persones amb
discapacitat
intel·lectual
La Cooperativa d’Usuaris i Famílies de
Rubricatus (COOUFAR) és una organització nascuda al voltant d’aquesta
fundació pratenca que vetlla per la
inclusió de persones amb diversitat
funcional amb l’objectiu de garantir-ne l’autonomia i independència
en tots els àmbits de la vida.
Des de l’any 2018, COOUFAR gestiona un pis de lloguer social per a
persones usuàries i treballadores de
La Fundació Rubricatus, i enguany ha
ampliat l’oferta amb dos nous habitatges compartits, gràcies al suport i
acompanyament municipals. El propòsit de la mesura és dotar persones
amb discapacitat intel·lectual d’eines i
competències per afrontar el dia a dia
amb independència de les famílies.

Més places per a
persones usuàries
Fins ara, COOUFAR havia comptat
amb un pis de propietat per a un parell d’empleats del centre de treball
de Rubricatus. Ara hi sumen també
dos pisos de lloguer social per a sis
persones més, dins del programa
d’emancipació de la Cooperativa.
En total són quatre nois i dues noies
que viuran de forma independent
però amb el suport d’especialistes.
El lloguer dels pisos els paguen les
famílies de les persones que hi viuen,
encara que tots els socis i sòcies de la
cooperativa col·laboren a sufragar els
costos de l’entitat i la seva gestió.
Fomentar la independència
Gràcies a aquesta iniciativa, les persones que viuen als pisos gestionats
per COOUFAR poden aprendre a viure sense dependre de les seves famílies. D’aquesta manera es vol garantir
que, un cop morin els progenitors, el
trasbals en la seva vida sigui menor i
puguin continuar vivint de forma digna i autònoma.

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

Benet Serrano

President de COOUFAR

“El nostre objectiu
és la integració
dins de la
comunitat”
Qui pot optar a habitar un pis de
COOUFAR?
Les places estan pensades per a
usuaris i usuàries de La Fundació
Rubricatus que formin part de
la cooperativa. Als pisos hi tenen
tot el que trobem a qualsevol
habitatge, i d’aquesta manera
aprenen com és viure sense
dependre de la família. Si cal,
tenen suport de professionals,
tant psicològicament com per fer
tasques diverses.
Com es gestionen els lloguers?
Els dos nous pisos que s’acaben
d’incorporar al programa
d’emancipació de la Cooperativa
són de la borsa de lloguer
assequible de Prat Espais. Els
usuaris que ara hi entren a viure
s’hi estaran set anys, de dilluns a
divendres. Els caps de setmana
tornen amb les famílies, per tal de
fer més fàcil el procés.

L A VOSTR A
REVISTA, INFA NT S!
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Atenció, adolescents! Es posa
en marxa el vostre consell
Aquest nou òrgan de
participació s’inspira en
el Consell dels Infants
i el complementarà

Des de fa pocs dies, el Prat té
un nou òrgan de participació:
el Consell de l’Adolescència.
Hi esteu representats els
nois i les noies de la ciutat
que teniu entre 12 i 16 anys,
perquè pugueu col·laborar
activament en la construcció,
desenvolupament i millora de la
ciutat, d’acord amb les vostres
inquietuds i punts de vista.

Nous espais de trobada
Aquest consell crearà
nous espais de trobada
d’adolescents, dinamitzats per
referents socioeducatius, i on
podreu opinar i fer propostes
sobre temes relacionats amb la
ciutat i el vostre grup d’edat.

Relació amb el Consell
dels Infants
A partir d’ara, el Consell dels
Infants passarà a estar format
per infants de 5è i 6è de
primària (en lloc de 6è i 1r
d’ESO com fins ara), ja que
el nou Consell d’Adolescents
estarà format per nois i noies de
1r a 4t d’ESO.
Així doncs, la infància i
l’adolescència del Prat
comptaran a partir d’ara amb
dos òrgans de representació
a la ciutat, un d’específic per
a la infància i un altre per a
l’adolescència.

El nou Consell de l’Adolescència
representa els nois i les noies
del Prat d’entre 12 i 16 anys.
A la foto, alumnes d’ESO de
l’Institut Ribera Baixa.

Nora de la Hera Bondia

Exconsellera del Consell dels Infants i actual
consellera de l’Adolescència. 1r d’ESO

“Vull que els i les adolescents tinguem
més reconeixement”
“Del Consell dels Infants m’emporto molts amics i amigues,
experiències divertides, valors apresos, com acollir alumnes nous,
aprenentatges de com ser i conviure amb nous companys/es... M’hi
vaig sentir important per ser la veu dels infants del meu poble. A
més, hi vaig aprendre moltes coses sobre el Prat que no sabia.
Del Consell de l’Adolescència n’espero el mateix: fer nous amics
i amigues, fer noves propostes per millorar el Prat i, sobretot,
que els i les adolescents tinguem més reconeixement.”

Vols ser patge reial?
Pots presentar-hi la
teva candidatura fins
al 2 de desembre
Encara falten algunes setmanes
per a l’arribada de Nadal, però
Ses Majestats els Mags de
l’Orient comencen a preparar
el seu viatge, ple de màgia i
il·lusió.
Els Reis estan molt contents
de tornar a visitar la nostra
ciutat i necessiten tota l’ajuda
possible per preparar-ho i
assegurar-se que tot estigui a
punt.

Nens i nenes d’11
a 14 anys
Tots els infants de la ciutat
d’11 a 14 anys que vulgueu
donar un cop de mà als Reis
podeu presentar la vostra
candidatura a patges/ses fins
al 2 de desembre de manera
telemàtica, a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament del
Prat (seu.elprat.cat). També
ho podeu fer en persona a
l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC, casa de la
vila), però en aquest cas cal que
hi demaneu cita abans del 25
de novembre.

Categories
Hi podeu participar dins d’una
de les següents categories:
• alumnes de 6è de primària
• alumnes de 1r i 2n d’ESO
• infants de les entitats
participants en algun acte de la
Cavalcada o activitat prèvia.

Sorteig el 15 de desembre
Amb totes les candidatures
recollides es farà un sorteig
públic el dia 15 de desembre, al
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa.

Més informació
Si teniu dubtes sobre com presentar la vostra candidatura
podeu posar-vos en contacte amb la vostra AMPA o AFA, la
vostra entitat o amb les “antenes joves” dels instituts. També
disposeu d’informació i formulari a elprat.cat/cultura.

Juguem a trobar
ocells?
La tardor és el moment ideal per gaudir dels espais
naturals del Prat. Allà, hi trobareu tota mena d’espècies,
especialment aus, que provenen del nord d’Europa,
busquen temperatures més altes per passar aquí la
tardor i l’hivern, i després marxen a altres continents.
Els caps de setmana dels pròxims mesos, tot i l’esperada
arribada del fred, no han de ser avorrits, tot el contrari. El Prat
és una zona de pas d’aus, que recorren centenars de milers de
quilòmetres, de nord a sud. Això vol dir que és un temps en què
podem gaudir descobrint espècies i observant-ne la gran bellesa.
Algunes de les més destacades d’aquesta temporada són:

Pugeu les
vostres fotos
a les xarxes!
Ara que ja coneixeu aquestes
espècies, us proposem un joc:
amb aquest full de la revista,
visiteu els espais naturals del
riu i, un cop allà, busqueu-leshi. Si teniu la sort d’identificarne alguna i li podeu fer una
foto, pugeu-la mencionant els
comptes del Prat Educació
Ambiental que hi ha a
Facebook, Twitter i Instagram!
Qui serà capaç de veure’ls tots
tres ocells? Participeu-hi!

El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), un ocell de

mida mitjana, de plomatge ben fosc i amb la cara blanca.
És comú trobar-se’l dret amb les ales ben esteses, ja que no
disposa de la glàndula que segrega la substància que fa les
plomes impermeables; per tant, necessita assecar-les per
continuar volant. El podreu trobar als aiguamolls del delta.

El pit roig (Erithacus rubecula), un ocell amb un caràcter
ben curiós, fàcil de veure apropant-se a la gent i també
ben fàcil d’identificar, ja que el seu nom fa referència a la
destacada coloració rogenca del seu pit, que tenen tant els
mascles com les femelles.

El titella (Anthus pratensis), un ocell freqüent en espais

oberts i propers a l’aigua. Per poder observar-lo cal buscar bé,
ja que, amb el seu plomatge de colors més aviat marronosos
i clars, amb unes marcades estries més fosques que es van
aclarint a mesura que s’apropa l’hivern, es camufla fàcilment
amb el sòl dels camps o els sòls enfangats dels aiguamolls.

Esbrina qui van ser Marie Curie, Alan Turing i la gosseta Laika a través d’aquesta il·lustració de l’artista
pratenca @otraputacuentadedibujos! L’autora de la contraportada d’aquest mes s’ha inspirat en el cicle
Ada Lovelace sobre dona i ciència que, com cada octubre, ha organitzat el Centre Cívic Palmira Domènech.

