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l Concurs Fotogràfic Delta del Llobregat, 
organitzat per l’Agrupació Fotogràfica 
Prat, ha arribat enguany a la 31a edició. 

En total s’hi han admès, sense comptar la categoria “Insta-
gram”, un total de 263 obres (99 a la categoria “Caça Foto-

gràfica”, 69 a la de “Paisatgisme”, i 68 a la de “Macrofotogra-
fia”), pertanyents a 58 autors diferents. En aquestes dues 
pàgines us mostrem només les fotos guanyadores de cada 
categoria, però les podeu mirar totes al web de l’Agrupació 
Fotogràfica: afprat.org.

Bellesa a les portes 
de casa

Primer premi de la categoria “Caça fotogràfica”:
Si te pillo..., de Víctor Cañadas.

E



Primer premi de la categoria “Paisatgisme”: 
Sense títol, de Sergi Bosch.

Primer premi de la categoria “Instagram”: 
Picot verd, d’Antonio Roca (@roca_natura).

Primer premi de la categoria “Macrofotografia”: 
Libélula, de Francisco Hernández. 
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n El Prat, somos como somos: 
una comunidad donde las per-
sonas nos cuidamos unas a 
otras. Una ciudad que no da ni 
un paso atrás en defensa de su 

territorio. Una gente, en definitiva, orgullosa 
de su lugar en el mundo.

Esta forma de hacer pratense, lo que pode-
mos llamar nuestro modelo de ciudad, nos 
ha permitido afrontar con garantías y supe-
rar dos retos gravísimos que hemos tenido 
que encarar en los últimos tiempos: la pan-
demia de covid y la amenaza a nuestro terri-
torio por parte de quienes, aún hoy, insisten 
en ampliar el aeropuerto. Hemos superado 
estas amenazas con éxito y un aprendizaje: 
nuestro mejor escudo es nuestro modelo 
de ciudad. Por eso, es hora de reivindicarlo 
y agradecer a todas aquellas personas y enti-
dades que lo hacen posible día a día. Y para 
hacerlo, tal y como os explicamos en estas 
páginas y veréis en la calle, hemos relanzado 
la marca El Prat, el meu lloc al món.

Decía que en estos últimos años hemos te-
nido que afrontar graves peligros. Y atendía-
mos estas urgencias a corto plazo mientras 
no dejábamos de trabajar para alcanzar el 
objetivo a largo plazo que nos marcamos al 

inicio del mandato: actualizar el modelo que 
nos ha llevado a El Prat de hoy para proyec-
tar El Prat del futuro. Una ciudad que desea 
seguir siendo referente en cohesión social, 
sostenibilidad e innovación.

Por eso, hace ya más de dos años que em-
pezamos a impulsar la transición energética. 
Creando la Casa de l’Energia e instalando pla-
cas fotovoltaicas sobre una veintena de edi-
ficios públicos. Este trabajo tenaz y constan-
te nos ha permitido, ahora, iniciar los pasos 
para constituir la Energia del Prat. Una futura 
empresa que nace con una visión: conquistar 
las azoteas de la ciudad para generar cada 
vez más energía fotovoltaica y compartirla 
con los hogares, comercios y empresas. Para 
ello empezamos a recoger datos de todas 
aquellas personas interesadas en invertir en 
este proyecto o hacerse usuarias. Inspirados 
en la experiencia de Aigües del Prat y de la 
mano del tejido productivo local, persegui-
mos un objetivo: que nadie se lucre con las 
facturas de la luz de las casas y los comercios 
pratenses. Apoyarles suministrándoles cada 
vez más energía limpia, barata y de El Prat.

Otro motivo para que los y las pratenses 
del futuro puedan estar aún más orgullosas 
de su lugar en el mundo.

E
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

L’energia del nostre
        lloc al món

l Prat, som com som: una co-
munitat on les persones ens 
cuidem les unes a les altres. 
Una ciutat que no fa ni un 
pas enrere en defensa del 

seu territori. Una gent, en definitiva, orgullosa 
del seu lloc al món.

Aquesta forma de fer pratenca, això que po-
dem anomenar el nostre model de ciutat, ens 
ha permès afrontar amb garanties i superar 
dos reptes gravíssims que hem hagut d’enca-
rar en els darrers temps: la pandèmia de covid 
i l’amenaça al nostre territori per part dels qui, 
encara avui, insisteixen en ampliar l’aeroport. 
Hem superat aquestes amenaces amb èxit i 
amb un aprenentatge: el nostre millor escut 
és el nostre model de ciutat. Per això, és hora 
de reivindicar-lo i agrair a totes aquelles per-
sones i entitats que el fan possible dia a dia. I 
per fer-ho, tal i com us expliquem en aques-
tes planes i veureu al carrer, hem rellançat la 
marca El Prat, el meu lloc al món.

Deia que en aquests darrers anys hem ha-
gut d’afrontar greus perills. I ateníem aques-
tes urgències a curt termini mentre no deixà-
vem de treballar per assolir l’objectiu a llarg 
termini que ens vam marcar a l’inici del man-

dat: actualitzar el model que ens ha portat al 
Prat d’avui per projectar el Prat del futur. Una 
ciutat que vol seguir sent referent en cohesió 
social, sostenibilitat i innovació.

Per això ja fa més de dos anys que vam 
començar a impulsar la transició energètica. 
Creant la Casa de l’Energia i instal·lant plaques 
fotovoltaiques sobre una vintena d’edificis 
públics. Aquesta feina tenaç i constant ens ha 
permès, ara, iniciar els passos per constituir 
l’Energia del Prat. Una futura empresa que 
neix amb una visió: conquerir els terrats de 
la ciutat per generar-hi cada cop més energia 
fotovoltaica i compartir-la amb les llars, els 
comerços i les empreses. Per aconseguir-ho, 
comencem a recollir dades de totes aquelles 
persones interessades en invertir en aquest 
projecte o fer-se’n usuari. Inspirats en l’expe-
riència d’Aigües del Prat i de la mà del teixit 
productiu local, perseguim un objectiu: que 
ningú es lucri amb les factures de la llum de 
les cases i els comerços pratencs. Fer-los cos-
tat subministrant-los cada cop més energia 
neta, barata, i del Prat.

Un altre motiu perquè els i les pratenques 
del futur puguin estar encara més orgulloses 
del seu lloc al món.

A
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l Ayuntamiento de 
El Prat ya ha empe-
zado a buscar so-

cios para la comunidad ciudadana de 
energía del municipio, que funcionará 
bajo el nombre Energia del Prat.

El Pleno Municipal, en la sesión de 
noviembre, ha aprobado, con el voto 
favorable de todos los grupos políti-
cos, las condiciones del concurso para 
optar a participar de la comunidad, ya 
sea como socio inversor o mediante la 
asociación de usuarios que canalizará 
la participación ciudadana.

Energía del Prat se constituirá du-
rante el 2023 y su objetivo es dar ser-
vicio a todo el municipio, lo que se irá 
alcanzando de forma progresiva a lo 
largo de los años. Para ir extendiendo 
el alcance de la comunidad, el Ayunta-
miento insta a la ciudadanía y al tejido 
social y económico a sumarse a esta 
iniciativa. Energia del Prat arranca con 
la vocación de ser la comunidad ciu-
dadana de energía de mayor enver-
gadura de toda España de entre las de 
ámbito municipal y de poder ofrecer 
parte de los excedentes fotovoltaicos 
instalados, con voluntad de desplegar 
toda la renovable posible en los teja-
dos de El Prat. 

¿Qué es una comunidad 
ciudadana de energía? 
Estas comunidades permiten que un 
grupo de personas, entidades o em-
presas se organicen para proveerse de 
sus propios servicios de generación, 
autoconsumo y almacenamiento de 

E

Luz verde a la comunidad 
ciudadana de energía de El Prat
El objetivo de esta sociedad público-comunitaria es abastecer de electricidad 
a la ciudad y convertirse en la más grande de España de ámbito municipal

El objectivo a 
largo plazo de 
Energia del Prat 
es abastecer a 
toda la ciudad con 
electricidad de 
origen renovable 
y lo más próxima 
posible.
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energía de origen renovable, así como 
para fomentar la domotización (tecno-
logía para mejorar las condiciones del 
hogar) o la rehabilitación de viviendas. 

En El Prat, ha sido el Ayuntamiento 
quien ha promovido la constitución 
de la comunidad ciudadana de ener-
gía, que permitirá que particulares, co-
mercios y empresas de la ciudad vean 
reducida su factura eléctrica. 

Energia del Prat propondrá a la ciu-
dadanía —comunidades vecinales, 
empresas...— que, quien quiera y pue-
da, ceda su cubierta, azotea o tejado y 

Participació 
municipal 
(40 %), 
comunitària 
(40 %) i de 
l’associació 
d’usuaris (20 %)
Energia del Prat presenta la forma de 
societat mixta i estarà participada en 
un 40 % per l’Ajuntament; en un 20 
% pels usuaris i les usuàries que facin 
ús dels serveis de la comunitat mit-
jançant l’associació que els represen-
ti, i en el 40 % per recursos privats o 
comunitaris (tant d’empreses com de 
particulars). 

Aquesta és una fórmula que per-
met lideratge municipal, protagonis-
me ciutadà i implicació i col·laboració 
del teixit econòmic i productiu.

Inversió d’empreses 
i particulars 
Aquests recursos comunitaris del 40 
% d’Energia del Prat obren la por-
ta a inversors, empreses i persones 
del Prat o de fora, que podran fer-hi 
aportacions a partir de 500 euros i ser 
actors en la gestió de la comunitat. 
Aquesta inversió podrà suposar futurs 
descomptes equivalents en els serveis 
energètics que prestarà la comunitat. 
D’una banda, s’oferiran participacions 
de 100 euros i se’n podran adquirir un 
mínim de 5 (500 euros) o un màxim de 
600 (60.000 euros), per garantir que la 
participació dels socis i les sòcies sigui 
plural i cap d’ells pugui controlar una 
majoria de participacions.   

Associació d’usuaris 
D’altra banda, un segon lot del con-
curs marca les condicions per a les 
associacions que vulguin optar a 
canalitzar i vehicular la participació 
d’usuaris i usuàries a Energia del Prat, 
per tal que se’n pugui participar sense 
haver d’invertir-hi. Es valorarà que si-
gui una associació compromesa amb 
el foment de l’energia renovable, la 

la empresa instalará placas fotovol-
taicas. O, si la propiedad hace ella 
misma la inversión, Energia del Prat 
le comprará el excedente. Actual-
mente ya se puede comprar ener-
gía autoconsumida en radios de 2 
km. Esta energía no paga cargos ni 
peajes, lo que supone que, con un 
marco de cooperación, se puedan 
instalar placas fotovoltaicas en po-
lígonos industriales y en la ciudad 
haciendo que la ciudadanía y las 
empresas tengan energía más sos-
tenible y barata.
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sostenibilitat i l’eficiència energètica i 
que tingui capacitat per vehicular la 
participació ciutadana a la comunitat. 

Participació municipal 
Pel que fa a la participació municipal, 
l’Ajuntament ja ha aportat a Energia 
del Prat un capital inicial de 180.000 
euros. 

Els fons públics i privats aportats a 
la societat es destinaran als diferents 
serveis de la comunitat, que tindrà la 
seu a la Casa de l’Energia. 

Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l’Escola Charles 
Darwin de la nostra ciutat.

Captació de socis
Per promoure la captació de 
socis, l’Ajuntament difondrà el 
projecte entre companyies que 
promoguin la Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC). 
Energia del Prat tindrà la funció 
de proporcionar electricitat 
de proximitat més barata, 
podrà finançar la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
a les teulades dels edificis 
d’aquells particulars que 
les cedeixin i també podrà 
comprar excedents provinents 
de les instal·lacions dels 
particulars. Els participants de 
la comunitat podran accedir als 
subministraments energètics a 
un preu per sota del mercat.

Atenció 
presencial i 
personalitzada

Energia del Prat serà l’única 
empresa energètica a la ciutat 
que oferirà atenció presencial 
i personalitzada als seus 
clients. Avui en dia, en què les 
gestions amb les energètiques 
s’han de fer gairebé sempre 
per telèfon o Internet, aquest 
serà un altre avantatge de 
l’energètica pratenca.



Reinversió dels beneficis
Energia del Prat reinvertirà tots els seus beneficis en la comunitat 
ciutadana d’energia, i una de les seves prioritats serà ampliar les 
instal·lacions de plaques fotovoltaiques i oferir una energia més 
barata i de proximitat. 

El Prat compta amb plaques fotovoltaiques en les teulades 
d’una vintena d’equipaments municipals, amb una potència total 
d’1MW. Entre les funcions que Energia del Prat vol liderar, hi figura 
l’extensió de la fotovoltaica amb instal·lacions en polígons. Així, 
el desplegament de 10 MWp, objectiu assumible, i el nou marc 
normatiu que permet l’autoconsum compartit en 2 km permetran 
una interacció entre l’energia generada en els polígons i el consum 
en l’àmbit domèstic.

Tot i això, atenent al volum total de consum energètic del Prat (633 
GWh/any), l’autoconsum no serà suficient per abastir les necessitats 
de la ciutat. Per això, Energia del Prat té previst subscriure acords 
de compra amb generadors d’energia renovable (solar o eòlica). Per 
posar en marxa Energia del Prat, s’ha comptat amb l’assessorament 
de l’equip de l’empresa municipal Aigües del Prat, amb una llarga 
experiència en la gestió pública de l’aigua.

La Casa de l’Energia del Prat organitza 
xerrades, conferències i tallers sobre 

estalvi i eficiència, i assessora la ciutadania 
sobre tot allò relacionat amb l’energia. A 

més, serà la seu d’Energia del Prat. A la 
foto, primera sessió de la Taula pel Clima, 

un espai de participació ciutadana que 
s’ha constituït aquest novembre obert 

a tota la ciutadania que ho vulgui.

“La comunitat ciutadana d’energia 
permetrà que les persones que 
vivim o treballem al Prat puguem 
consumir l’energia que es produeix 
a les cobertes de la ciutat. Veiem 
diàriament persones que viuen 
amb neguit l’augment del preu 
de l’energia, que també ens 
afecta a l’Ajuntament. Aviat estarà 
a les nostres mans formar part 
de la comunitat d’energia i fer 
un canvi cultural conjunt de la 
nostra manera de consumir-ne”.

SUSANA 
LAREDO
Cap d’Energia 
de l’Ajuntament 
del Prat

“Els costos energètics tenen un 
enorme impacte en els comptes de 
resultats de les empreses. I també 
tenim la responsabilitat de fer la 
nostra activitat més sostenible des 
del punt de vista ambiental. La 
proposta de la comunitat ciutadana 
d’energia ens obliga a fer una 
passa endavant sense mirar enrere. 
Aquest és el camí que ja no podem 
abandonar. Nosaltres ens hi afegim!”.

MARC TORRENTE
Director de 
l’empresa pratenca 
de reparació i 
manteniment 
de calefacció i 
climatització SAT 
Remolar 

“A la nostra escola s’està fent una 
prova pilot per generar energia 
solar a la seva coberta i compartir-
la amb una quarantena de famílies 
d’alumnes. Aquesta experiència m’ha 
fet reflexionar. Estic convençuda 
que, entre totes, podem fer que 
el futur climàtic sigui millor”.

ROCÍO 
SEGURA 
Membre de 
l’AMPA de 
l’escola Charles 
Darwin



Carmelo Declara Merino

La fuerza del 
municipalismo Dimisión

En el último pleno de noviembre 
pedimos a la Sra. Alba Bou que 
dimitiera, ya que está siendo investigada 
por el Juzgado de Instrucción nº 2 
de El Prat, acusada de los delitos de 
prevaricación y tráfico de influencias.

Todos los concejales de Ciutadans, 
antes de presentarnos a las elecciones 
municipales, firmamos una carta ética 
en la que nos comprometemos a dimitir 
en caso de ser investigados, lo que 
antes se denominaba “imputados”. Por 
este motivo, hemos solicitado a la Sra. 
Alba Bou que dimita, que se eche a 
un lado y que resuelva con la Justicia 
esta situación, que es justamente el 
mismo compromiso ético que nosotros 
tenemos firmado. 

La Sra. Alba Bou es la tenienta 
de alcalde del Área de Urbanismo y 
Vivienda, y desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans creemos que es una anomalía 
democrática que la máxima responsable 
de estas importantes áreas de gobierno 
del Ayuntamiento de El Prat esté en esta 
situación jurídica hasta que se aclare 
cualquier tipo de responsabilidad. 

Me gustaría recordarte que, antes 
de la llegada de Ciudadanos, era muy 
habitual ver las bancadas de muchas 
instituciones llenas de representantes 
públicos imputados y muchos de ellos, 
al ser aforados, aliviándose de la acción 
de la Justicia por la vía ordinaria. Esto 
generaba una gran indignación de la 
ciudadanía. Pero gracias a Ciudadanos, 
allí donde hemos sido decisivos hemos 
conseguido erradicar esta intolerable 
situación. Y en El Prat no vamos a ser 
diferentes; aunque el resto de partidos 
políticos miren hacia otro lado, nosotros 
hacemos lo correcto, aunque no sea lo 
fácil.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

La mayor diferencia entre las 
diversas opciones políticas radica en 
a quién defienden, o dicho de otra 
manera, de qué lado están. Nosotros 
lo tenemos claro: defendemos los 
intereses de la mayoría social, de la 
clase trabajadora, y lo hacemos desde 
todos los ámbitos donde tenemos 
representación; lo hacemos en contra 
de esas voces que utilizan mensajes 
demagógicos con la única intención de 
desviar la atención; son aquellos que 
no se quieren sentar con los sindicatos 
para negociar un nuevo convenio, los 
que se niegan a subir el salario mínimo, 
los que hacen del acceso a la vivienda 
un negocio o se enriquecen a costa del 
derecho a la salud. 

Como fuerza progresista, siempre nos 
tendrán enfrente, con políticas públicas 
que acaben con las desigualdades, como 
se hace desde nuestro municipio, con la 
aprobación de la puesta en marcha de 
una empresa sin ánimo de lucro que dé 
servicios energéticos desde lo público y, 
de esta manera, haga más fácil a toda la 
ciudadanía el acceso a una electricidad 
más limpia y barata, siendo pioneros 
desde El Prat, demostrando la fuerza del 
municipalismo.

De esta iniciativa innovadora 
podrás tener toda la información 
necesaria para poder participar, ya sea 
como socia o usuaria, en la 49a Fira 
Avícola Raça Prat, llena de actividades 
y de propuestas gastronómicas 
para poder disfrutar de nuestros 
productos de cercanía, contribuyendo 
a la sostenibilidad de nuestro entorno. 
También tendremos la oportunidad de 
conocer las actividades que realizan 
las diferentes entidades que son el eje 
vertebrador de nuestra ciudad. No os la 
podéis perder. ¡Nos vemos en la Fira!

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

A poc a poc, la ciutat va assolint 
noves fites, esdevenint un espai millor. 
Per exemple, en el ple municipal 
d’octubre del 2021 vam presentar una 
moció per al reconeixement públic del 
dol perinatal, gestacional i neonatal al 
Cementiri del Sud. Es va aprovar per 
unanimitat. Demanàvem un espai on 
les famílies que han patit aquest tipus 
de pèrdua poguessin anar a meditar en 
un lloc de calma i de pau. Avui aquest 
espai ja és una realitat. Totes aquelles 
famílies que hagin patit una pèrdua, 
sovint tan invisibilitzada, ja poden 
seure-hi una estona per recordar el 
seu ésser estimat. Més recentment, 
també hem traslladat a l’equip de 
govern que caldria substituir les 
làmpades encastades a la vorera del 
CAP Ramona Via amb relleu, per unes 
sense relleu (similars a les de la vorera 
de l’ajuntament). Per poder agilitzar 
aquesta petició ciutadana, també la 
farem arribar al servei de manteniment 
del CatSalut. Sempre hem cregut que 
cal millorar l’enllumenat de la ciutat, 
però en aquest cas especialment, per 
evitar caigudes de persones grans.

Aquestes propostes, entre 
d’altres, poden fer del Prat un lloc 
millor. Són propostes que han d’anar 
acompanyades d’una manera de fer 
política més propera, escoltant tothom. 
Per fer les coses de manera diferent s’ha 
de tenir una mirada diferent i, sobretot, 
s’ha d’estar disposat a aprendre 
i a escoltar qualsevol veí o veïna. 
Només així farem d’aquesta ciutat 
l’espai amable, sostenible, feminista i 
igualitari que molts anhelem. Ara toca 
transformar, avançar i canviar la manera 
de fer política des de dins del Govern 
Municipal. Per això, necessitem la teva 
confiança, perquè creiem que el Prat 
pot ser millor. Jo n’estic convençut, i tu?

El Prat pot ser 
millor!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Se acerca la Navidad y, como 
dice la canción del cantautor 
pratense Alfred García, estos días 
dejemos que nos sigan las luces. 
Desde el Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, el Ayuntamiento colabora 
con las asociaciones de los distintos 
ejes comerciales para que las 
luces de Navidad nos contagien 
el espíritu navideño y las ganas y 
necesidad de comprar y consumir 
en los comercios de El Prat. Una 
iluminación navideña moderna, 
eficiente y sostenible es un reclamo 
que invita a salir a las calles. Este año, 
aún más, que nos sigan las luces.

En este 2023, hemos adelantado 
la celebración de la Fira Avícola 
después de escuchar activamente 
a los sectores comerciales de la 
ciudad, que nos han hecho saber 
que estas fechas son más adecuadas. 
Y después ya estaremos de pleno 
en la campaña navideña, en la que 
nuestros comercios y restauradores 
ofrecen lo mejor para que podamos 
pasar las mejores fiestas. Este año, 
sin lo que significaron los coletazos 
de la pandemia del año pasado, 
esta campaña de Navidad tiene que 
ser la mejor para nuestro sector 
comercial y hostelero. Escuchando 
y aceptando propuestas es como 
conseguimos hacer una ciudad mejor.

El mes de diciembre, como 
sabéis, es uno de los momentos 
más importantes del año a nivel 
económico. Los socialistas creemos 
en la implicación que ha de tener la 
Administración en la economía local. 
Por eso, ayudamos a la restauración 
en la promoción de los productos 
de proximidad y damos apoyo al 
comercio en sus campañas.

Al Prat acabem de fer un pas 
endavant molt important per al 
futur. El ple ha donat llum verda, de 
forma unànime, a la cerca de socis i a 
constituir l’Energia del Prat. L’objectiu 
és crear la comunitat ciutadana 
d’energia més gran de l’Estat per 
fomentar la transició energètica 
i la independència de les grans 
elèctriques. Perquè ningú es lucri amb 
la factura de la llum de les nostres 
llars, comerços i empreses. Per fer-ho, 
hem d’instal·lar el màxim de plaques 
solars a sostres de la ciutat per generar 
i compartir energia amb el veïnat.

El context és difícil. La 
penetració de les renovables a 
Catalunya és lenta i desesperant. 
La manca d’inversions del sector 
públic, sumat a les traves jurídiques, 
en compliquen l’avenç. Al Prat, però, 
tenim una situació privilegiada: un 
nucli urbà compacte i molts sostres a 
polígons industrials, una ciutadania 
apoderada i el compromís de l’equip 
de govern per posar en marxa una 
elèctrica municipal, inspirats per 
l’experiència d’Aigües del Prat i amb la 
complicitat del teixit productiu.

L’Energia del Prat neix amb 
l’objectiu a llarg termini que tothom, 
tingui o no capacitat d’inversió, tingui 
o no teulada per posar a disposició, 
pugui participar-hi : produint i 
consumint energia renovable a casa 
seva, o utilitzant la que es creï a 
teulades properes. Confiem que això 
permeti alleugerir la factura elèctrica 
de les llars i abaratir els costos 
d’empreses i comerços. Comencem 
a conquerir els sostres de la ciutat. 
Pel planeta. I per generar i compartir 
energia neta i barata. L’Energia del 
Prat. 

Que nos sigan 
las luces El Prat, amb energia

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



 VIDA
PRATENCA

EL PRAT, 25 ANYS COM A CIUTAT 
REFERENT DE LA MEDIACIÓ 
COMUNITÀRIA
El 3 de novembre passat es va fer al Cèntric Espai Cultural 
un acte sobre el Servei de Mediació Comunitària al Prat, 
que va comptar amb una taula rodona amb diferents 
personalitats expertes en mediació que van reflexionar sobre 
la gestió positiva del conflicte, les pràctiques restauratives a 
l’àmbit local i els reptes de futur de la mediació. Durant la 
seva existència, el Servei de Mediació del Prat ha atès més 
de 4.000 casos i donat suport a més de 8.000 persones. 
Enguany fa 25 anys de la posada en marxa del servei.

UN INCENDI A LA DEPURADORA 
ACTIVA EL PLA D’EMERGÈNCIES 
La nit del dijous 9 de novembre es va produir un incendi a 
la Depuradora del Baix Llobregat, al polígon Pratenc de la 
nostra ciutat, que va obligar a activar el Pla d’Emergències 
per Risc Químic i el pla d’emergències municipal. No hi va 
haver cap ferit i en cap moment va existir risc al nucli urbà. 
La coordinació entre els diferents serveis d’emergència va 
funcionar correctament. Trobareu diversos vídeos a elprat.tv.

NEIX EL CONSELL 
DE L’ADOLESCÈNCIA 
DEL PRAT
El passat 5 de novembre es 
va celebrar la primera sessió 
del Consell de l’Adolescència 
del Prat. Aquest òrgan de 
participació permetrà que els 
i les adolescents del municipi 
d’entre 12 i 16 anys que cursen 
l’educació secundària puguin 
col·laborar activament en la 
construcció, desenvolupament 
i millora de la ciutat, 
repensant-la d’acord amb les 
seves necessitats i suggeriments.

EL PRAT, UN ANY MÉS, DIU NO A LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Durant tot el mes de novembre s’han dut a terme a la ciutat 
diferents accions i activitats per conscienciar sobre la xacra de la 
violència envers les dones. Un exemple és l’acció duta a terme pel 
col·lectiu ecofeminista de la ciutat @AlmaVioleta08820 i el Consell 
Municipal de Dones, on en la setmana prèvia al 25 de novembre va 
omplir la ciutat de sabates vermelles amb l’objectiu de visualitzar 
tots els tipus de violències masclistes exercides contra les dones.



JORNADA EMPRESES PER L’OCUPACIÓ 
El 16 de novembre passat es va celebrar una nova edició de la jornada Empreses per l’Ocupació, amb l’objectiu de reivindicar 
la col·laboració entre el teixit empresarial del municipi i l’Ajuntament, que és un element clau per facilitar la creació de llocs 
de treball. Durant l’acte, que va tenir lloc al Cèntric, es van reconèixer els dos centenars d’empreses que han participat en 
programes de formació i activació per a l’ocupació entre el 2020 i el 2022.

PREMIS COMARCALS PER A LLUÍS TEJEDOR, CARLOTA DOBAÑO I AMICS DEL PRAT 
La gala dels premis culturals del CECBL (Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat) es va celebrar el divendres 18 de 
novembre a l’auditori del Cèntric Espai Cultural de la nostra ciutat. De les 92 candidatures presentades, 12 eren del Prat, el 
municipi amb el nombre més alt. Entre els premiats hi van figurar l’exalcalde del Prat, Lluís Tejedor, la investigadora científica 
Carlota Dobaño i l’associació Amics del Prat. 

EQUIPAMENTS I CENTRES 
CULTURALS S’OMPLEN 
D’INDISCIPLINATS
Del 21 al 27 de novembre, el festival Indisciplinats ha 
ocupat equipaments i centres culturals de la ciutat 
amb un ampli programa d’activitats, des d’exposicions 
a espectacles, instal·lacions, laboratoris, concerts o 
sessions DJ. Organitzat conjuntament per La Capsa, /
Unzip i Teatre L’Artesà, el festival fa una mirada 
contemporània a la creació en arts en viu i arts visuals, 
per repensar contextos i connectar experiències. A la foto, 
projecte “Cossos en escolta”, de les artistes Ida Barbati 
i Valentina Gaia (projecte seleccionat a la modalitat de 
Fotografia i Societat de la convocatòria /Unzip 2022).



És Nadal al Prat

Agenda de l’1 al 21 de desembre

elprat.cat/nadal

DESCOBREIX ELS 
PESSEBRES DE LA 
CIUTAT

Pessebre Vivent del Prat Pessebre Vivent del Prat 
Dissabte 10 de desembre, 
d’11.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h
Diumenge 11 de desembre, 
d’11.30 a 14.30 h 
>  AL COSTAT DEL CEM JULIO MÉNDEZ 

(ENTRADA PER C. DEL RIU LLOBREGAT) 
Associacions, entitats i un gran 
grup de persones voluntàries 
preparen, amb molta dedicació, 
aquest pessebre vivent al barri de 
Sant Cosme. Hi trobareu escenes 
teatralitzades i artesania. No us 
oblideu de participar en el concurs 
fotogràfic! 

Pessebre de la plaça  Pessebre de la plaça  
de la Vilade la Vila
Inauguració: 15 de desembre, a les 18 h
Les persones voluntàries del 
Programa de Lleure de la Gent Gran 
han treballat amb molta il·lusió 
per sorprendre tota la ciutat, un 
Nadal més. A l’acte d’inauguració 
descobrirem la temàtica del 
pessebre d’enguany, acompanyats 
d’una actuació de L’Escola d’Arts 
en Viu i del tradicional mercadet 
solidari de productes artesans.

Pessebre al Centre  Pessebre al Centre  
Cívic Sant Jordi – Cívic Sant Jordi – 
Ribera BaixaRibera Baixa
Inauguració: 19 de desembre, a les 18 h
L’artesà pratenc Josep Peraire 
explicarà de primera mà com crea, 
dissenya i construeix cadascuna 
de les peces d’aquesta recreació 
nadalenca que exposa al Centre  
Cívic des de fa ja set anys.
El pessebre es podrà visitar fins  
al 14 de gener, en horari d’obertura 
del centre.

PREPAREM 
L’ARRIBADA DELS 
MAGS D’ORIENT

Sorteig dels  Sorteig dels  
Patges Reials Patges Reials 
Dijous 15 de desembre, a les 19 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA 
Descobrirem qui seran els infants 
que ajudaran els Mags d’Orient durant 
la cavalcada de la nit del 5 de gener. 
Coneixerem nous personatges  
que formaran part de la comitiva  
i hi haurà moltes sorpreses més! 
A partir del 15 de desembre  
de desembre para atenció al  
@canalharshafa, que tornarà  
amb noves propostes. 

Les Fàbriques de RegalsLes Fàbriques de Regals
A partir del 22 de desembre
Les Fàbriques engeguen motors 
i les podreu veure instal·lades als 
centres cívics Sant Jordi - Ribera 
Baixa, Palmira Domènech i Jardins 
de la Pau, i a la Biblioteca Antonio 
Martín. I a partir del dia 27, comença 
l’Aventura Camarlenca, amb jocs i 
activitats per preparar l’arribada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar! 

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

Fem Nadal  Fem Nadal  
a Sant Cosmea Sant Cosme
Dijous 15 de desembre, de 9.30 a 14 h  
i de 16.30 a 18 h
> PLAÇA DE L’AMISTAT I CARRERS DEL BARRI
Entitats, comerciants, veïnat i 
comunitat educativa del barri de 
Sant Cosme col·laboraran plegats 
en una acció per crear la decoració 
nadalenca del barri. No et perdis la 
xocolatada i els pastissos fets per  
la comunitat, que trobaràs a la plaça 
de l’Amistat.

REGALA COMERÇ 
LOCAL
Per Nadal, les botigues de la ciutat 
t’esperen amb els carrers il·luminats, 
els aparadors decorats, activitats 
per a petits i grans, i una bossa molt 
especial! 
Ho trobaràs tot a elprat.cat/nadal.

9è Mercat d’intercanvi 9è Mercat d’intercanvi 
de joguines de les AFA  de joguines de les AFA  
i AMPA i AMPA 
Dissabte 17 de desembre, d’11 a 13 h
> PLAÇA DE CATALUNYA
Per participar-hi, podeu portar 
llibres, jocs o joguines en bon estat 
a l’escola o a l’AFA, fins al 14 de 
desembre. El dia del mercat podreu 
recollir una altra joguina i els infants 
podran participar en jocs i activitats.



És Nadal al Prat

Agenda de l’1 al 21 de desembre

elprat.cat/nadal

Més propostes de Nadal 
a elprat.cat/nadal

Recollida de joguines Recollida de joguines 
a elprat.ràdioa elprat.ràdio
Del dilluns 5 de desembre al  
dijous 5 de gener
>  EL PRAT RÀDIO, CARRER DEL DOCTOR 

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

DIVERTEIX-TE  
AMB ELS TALLERS  
I ESPECTACLES

Canapès nadalencsCanapès nadalencs
Dimecres 14 de desembre, a les 18 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Cal inscripció prèvia.
Showcooking d’aperitius i canapès 
per als dinars i sopars de Nadal guiat 
per la Fundació Rubricatus. 

Advent Fotogràfic Advent Fotogràfic 
ExprésExprés
Des del dijous 15 de desembre
> ACTIVITAT A TRAVÉS D’INSTAGRAM
Vols participar en un repte fotogràfic 
nadalenc? 10 dies, 10 imatges amb 
l’etiqueta #NadalAJardins.  
Podràs seguir-lo a les xarxes socials  
del Centre Cívic Jardins de la Pau. 

Plats de Nadal  Plats de Nadal  
per a dummiesper a dummies
Dijous 15 i 22 de desembre, a les 17 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA
Cal inscripció prèvia.
Preu: 17 €
Taller per aprendre a preparar plats 
d’allò més senzills, però amb bon 
resultat, per als àpats de Nadal.

“Encara no tens nòvio?” i “Encara no tens nòvio?” i 
altres perles nadalenquesaltres perles nadalenques
Dijous 15 de desembre, a les 18 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Taller de creació de mems a partir 
d’experiències compartides al voltant 
de les festivitats nadalenques. Una 
reflexió crítica a través de l’humor. 
Edat recomanada: a partir de 16 anys

Emboliquem amb  Emboliquem amb  
materials aprofitats!materials aprofitats!
Divendres 16 de desembre,  
a les 17.30 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Cal inscripció prèvia.
A partir de retalls d’embalatges, 
capses de cartró i ampolles de plàstic 
buides i netes, elaborarem embolcalls 
originals per als nostres regals.

KIT: Nadal elèctric!KIT: Nadal elèctric!
Dissabte 17 de desembre,  
a les 10.30 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Cal inscripció prèvia.
Preu: 2 € per infant 
Gaudeix d’un taller nadalenc ben 
original, en què combinarem treballs 
manuals amb circuits elèctrics per 
crear decoracions amb llums LED.
Edat recomanada: infants de 8  
a 12 anys

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

Concert de Nadal de  Concert de Nadal de  
la Coral Lo Llobregat  la Coral Lo Llobregat  
de les Florsde les Flors
Dissabte 17 de desembre, a les 18 h
> CÈNTRIC ESPAI CULTURAL 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
La Coral torna a oferir el seu 
tradicional concert de Nadal,  
dirigida pel mestre Miquel Gomà. 

Karaoke nadalencKaraoke nadalenc
Diumenge 18 de desembre,  
a les 18 h
> CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Celebrem Nadal al Ribera cantant 
els temes més festius d’ahir, avui i 
sempre amb la Karla amb K. 

 

Cosmètica energètica  Cosmètica energètica  
per a Cap d’Any per a Cap d’Any 
Dimarts 20 i dimecres 21  
de desembre, a les 18 h
> CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH
Cal inscripció prèvia.
Aprèn quines són les olors, els olis  
i les cremes que faran que comencis 
l’any amb energies renovades i 
sorprèn les persones que estimes 
amb les teves creacions. 

Bingo musicalBingo musical
Dimecres 21 de desembre, a les 17 h
> CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Passa una tarda divertida jugant 
a un bingo molt especial, en què 
reconeixeràs les teves cançons 
favorites.



Tot a punt per al pessebre 
de la plaça de la Vila

l pessebre de la 
plaça de la Vila 
s’inaugurarà el 

proper dijous 15 de desembre a les 
18 h. Enguany serà la 22a edició i, 
com cada any, la seva presentació en 
societat serà un dels esdeveniments 
centrals de les festes nadalenques de 
la nostra ciutat.

Com és tradició, la temàtica del pes-
sebre es donarà a conèixer el mateix 
dia de la inauguració, ja que és un 
secret molt ben guardat per les seves 
creadores i creadors.

Exemple de participació 
i implicació
El pessebre de la plaça de la Vila està 
dissenyat i construït íntegrament per 
gent gran del Prat, persones que de 
forma voluntària treballen amb molt 
d’esforç i il·lusió per meravellar la ciu-
tadania pratenca any rere any.

El procés de construcció del pes-
sebre comença a l’estiu, quan es fa la 
primera reunió per decidir-ne, de for-
ma col·lectiva, la temàtica. En aquesta 
trobada també s’estableix un pla de 
treball perquè tot estigui a punt el dia 
de la inauguració.

Poc després, el col·lectiu es reuneix 
periòdicament durant els mesos de 

E tardor per posar en marxa el projecte. 
Les tasques de construcció es divi-
deixen entre el grup més dedicat a les 
grans estructures i un altre grup dedi-
cat a la construcció de petits elements 
amb gran detall.

L’Ajuntament posa a disposició 
del grup de treball tots els recursos 
necessaris per fer possible aquesta 
iniciativa. També es compta amb la 
col·laboració de la Cooperativa Obre-
ra de Viviendas, que cedeix l’espai de 
treball.

Mercadet solidari
Com cada any, la inauguració del pes-
sebre de la gent gran comptarà amb 
un mercadet de productes artesans, 
on la ciutadania podrà comprar dife-
rents articles relacionats amb les fes-
tes nadalenques. Com és costum, el 
recull de diners anirà destinat a una 
causa solidària que treballi pel bé 
comú de la societat. El projecte al qual 
va a parar tota la recaptació es deci-
deix en una reunió on totes les per-
sones participants del pessebre fan 
les seves propostes. L’any passat els 
recursos es van destinar a l’Hospital 
Sant Joan de Déu, i més concretament 
contra el seu programa d’investigació 
contra el càncer infantil.

Inauguració el 
dijous 15 de 
desembre a les 18 h

“Trabajar en la fabricación del 
pessebre es muy gratificante. 
Vengo con la satisfacción de 
hacer algo que me gusta, con 
unos compañeros maravillosos. 
Llevo trece años en el proyecto 
y somos como una familia”

Plácido 
Pretel  
(84 años), voluntario 
del pessebre

“Estar en el taller me da 
tranquilidad. Estoy orgullosa de lo 
que hago y tengo la satisfacción 
del trabajo bien hecho. Además, 
la relación con mis compañeras 
es maravillosa, ellas me aportan 
cosas a mí y yo a ellas”.

Virtudes 
Quero   
(77 años), voluntaria 
del pessebre

El grup de gent gran que 
elabora el pessebre, durant 
una visita de l’alcalde, Lluís 

Mijoler, al taller on treballen.



El Prat es prepara 
per a una nova 
edició del Pessebre 
Vivent

ls propers dissabte 
10 i diumenge 11 
de desembre tor-

na el Pessebre Vivent del Prat. Aquest 
esdeveniment, organitzat per l’As-
sociació Amics de Sant Cosme amb 
la col·laboració imprescindible de 
moltes altres entitats de la ciutat i de 
fora i el suport de l’Ajuntament del 
Prat, compta amb unes 150 persones 
voluntàries que recreen escenes quo-

E tidianes de la vida, successos i oficis 
típics d’aquella època. 

Més representacions 
d’escenes
Com a novetat, la 21a edició del Pes-
sebre Vivent augmentarà el nombre 
de representacions d’escenes, fet que 
permetrà allargar i dotar de més vida 
tot el recorregut que podrà fer la ciu-
tadania que vagi a visitar-lo.

Xocolata desfeta i mostra 
de firaires i comerciants
Durant la representació del Pessebre 
Vivent s’oferirà xocolata desfeta a to-
tes les persones assistents i es podrà 
gaudir d’una mostra de firaires i co-
merciants del Prat.

Mateixa ubicació
Atesos l’èxit de participació de la da-
rrera edició i la bona acollida per part 
de la ciutadania, enguany el Pessebre 
Vivent repetirà localització: serà a les 
immediacions del Centre Esportiu 
Municipal Julio Méndez. L’entrada es-
tarà ubicada al carrer Riu Llobregat.

“Per a mi, el Pessebre Vivent és 
una manera de començar de 
forma comunitària el Nadal a nivell 
associatiu i d’amistats. Hi participo 
perquè em diverteix, em connecta 
amb la comunitat, m’emociona... És 
una tradició, i després del mal que 
ha fet la pandèmia a nivell assocaitiu, 
cal lluitar per allò que ens agrada, 
implicar-s’hi perquè no es perdi”.

Juan 
Boté

“Porto 22 anys al barri i el contacte 
amb el veïnat em va fer conèixer 
el projecte del Pessebre Vivent. 
M’hi vaig apuntar com a voluntària 
per fer activitats en família i 
aportar dinamització cultural a la 
comunitat. Que hi participin tantes 
entitats enriqueix la xarxa de 
relacions socials entre les persones 
dels diferents barris de la ciutat”.

Isabel 
Gómez

“Participo en el Pessebre Vivent 
porque nos da la ilusión de 
estas fiestas. Me gusta colaborar 
con las entidades; me encanta 
estar con los voluntarios en la 
preparación de las escenas y ver 
las caras de ilusión y la alegría de 
las personas que vienen a vernos. 
El Pessebre Vivent une a la gente 
y eso nos hace mejor ciudad”.

Mari Paz 
García

El testimoni de tres persones voluntàries del Pessebre Vivent

Al CEM Julio Méndez 
ENTRADA PEL C. RIU LLOBREGAT
 
Dissabte 10 de desembre
Matí: d’11.30 a 14.30 h
Tarda: de 17 a 20 h 

Diumenge 11 de desembre
Matí: d’ 11.30 a 14:30 h
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Èxit de 
participació 
del Túnel 
del Terror 
de Jardins 
de la Pau

El 28 d’octubre es va celebrar la sego-
na edició del Túnel del Terror del Cen-
tre Cívic Jardins de la Pau, activitat 
emmarcada en la Zona Jove Tardor, 
un conjunt de propostes gratuïtes 
dirigides a adolescents i joves i des-
plegades pels equipaments culturals 

“M’agrada participar en les activitats 
de les Tardes Joves perquè em 
facilita conèixer persones, compartir 
moments i inquietuds amb altres 
joves i passar una bona estona. 
La participació en el Túnel m’ha 
permès desenvolupar la meva 
imaginació i creativitat. Sense 
dubte, tornaria a participar-hi.”

Cristina Huete 
Participant en el 
Túnel del Terror

Espais de diàleg 
sobre noves 
masculinitats

L’Ajuntament del Prat està impulsant 
espais de diàleg sobre noves mascu-
linitats. Si des de la vostra entitat, en-
torn, col·lectiu o a títol individual teniu 
interès a formar part d’un d’aquests 
espais de reflexió i formació, envieu 
un correu a dones@elprat.cat. Molts 
homes estan decidits a redefinir la seva 
forma de viure la masculinitat: relacio-
nant-se d’altres formes, reconeixent la 
pròpia vulnerabilitat o també rebutjant 
els privilegis històricament atorgats pel 
simple fet de ser homes.

i esportius de la ciutat. El Túnel va 
acollir més de 386 nois i noies. Des 
del mes de juliol, un grup de 15 joves 
d’entre 12 i 20 anys vinculats al pro-
jecte Tardes Joves de l’equipament 
han participat en el disseny, creació 
i producció de l’activitat, realitzant 

també alguns elements de les esce-
nografies, basades en tres pel·lícu-
les de temàtica terrorífica. El procés 
ha estat acompanyat per l’equip del 
centre cívic, educadores del Projecte 
Medi Obert, l’equip d’El Lloro i maqui-
lladores i experts en escenografies. 
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Gairebé el 80 % dels 
residus del contenidor 
gris són reciclables

urant aquest mes 
de novembre, el 
Prat s’ha sumat a 

la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus. Es tracta d’un cicle d’ac-
tivitats que té com a objectiu reforçar 
un missatge clar: hem de generar 
menys residus. 

De fet, s’estima que gairebé el 80 
% dels residus de contenidor gris (el 
de rebuig), i que no s’aprofiten, són 
matèries que poden ser reciclables si 
els aboquem al contenidor correspo-
nent. Per tant, és necessària la col·la-
boració ciutadana per millorar la re-
collida selectiva.

Activitats amb infants
Per demostrar que podem fer més, 

D centres educatius de la ciutat han 
participat en diverses activitats de 
sensibilització, com ara una “autòp-
sia de residus”, en la qual s’han estri-
pat bosses d’un contenidor gris i s’ha 
analitzat quins elements s’hi havien 
abocat. Hi destaca la gran quantitat 
de matèria orgànica, que correspon-
dria al contenidor marró, i els envasos, 
que pertanyen al contenidor groc. 

Molts centres fan durant el curs di-
versos tallers del Catàleg d’Activitats i 
Serveis Educatius que ofereix l’Ajunta-
ment sobre medi ambient i prevenció 
de residus. A través d’aquestes forma-
cions s’explica la importància de no 
fer servir envasos d’un sol ús, com ara 
ampolles de plàstic, o fer una bona 
separació de la brossa a casa per ga-

rantir que se’n pot recuperar el màxim 
possible. A mode d’exemple, per fo-
mentar la reducció de residus durant 
l’esmorzar, s’han repartit portaentre-
pans que es poden fer servir a diari i 
evitar, així, plàstics i paper d’alumini. 

Una “autòpsia” de residus 
en una escola del Prat.

Un dels portaentrepans que s’han 
repartit a les escoles per evitar 

plàstics i paper d’alumini.
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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

DEPEDRO EN CONCERT
La música de Depedro és la nova proposta 
singular del Teatre L’Artesà. Amb un optimisme 
innat, però també carregat de desesperança, 
el cantant presentarà la seva música amb 
humanitat sincera i empàtica. Les seves dots 
naturals, plenes d’energia i l’ànim, faran la resta.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 13 de gener, a les 21 h
Entrada: 20 € 
Tarifa Joves.Prat: 5 € (fins esgotar les 50 disponibles)
Venda d’entrades, a partir del divendres 
1 de desembre, a les 17 h  

VUELTA A UNO
ROCÍO MOLINA

La bailaora torna a L’Artesà 
acompanyada del guitarrista Yerai 

Cortés, amb el tancament de la 
seva trilogia dedicada a la guitarra 

com a element essencial 
del flamenc. 

Vuelta a uno és retrobament amb 
allò viu, amb l’eufòria i el gaudi, 
és terra embriagada a compàs 

que ens recorda que som matèria 
i respiració alterada, on l’ànima 

intenta escapar, elevar-se, i així 
tornar a fer-se Un amb el tot.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 18, a les 18 h 

Preu: 15 €   Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €



TEATRE | DANSA
DIJOUS TEATRE
THE MOUNTAIN
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 

Una reflexió sobre la construcció de 
la veritat. Una xarxa d’idees, històries, 
imatges, accions i conceptes sustenta 
l’entramat dramatúrgic d’aquesta peça. 
Materials que, desplegats en capes, es 
barregen creant connexions inesperades.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dijous 15, a les 20 h 
Preu: 12 €     Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat 5: € 

MASTERCLASS AMB AGRUPACIÓN SEÑOR 
SERRANO
Amb el títol Video Stage Dramaturgy la 
companyia ofereix una introducció a la 
posada en escena mitjançant dispositius 
digitals.
Per participar en la masterclass, es 
recomana haver vist l’espectacle “The 
Mountain” d’Agrupación Señor Serrano.

Teatre L’Artesà. Dissabte 17, a les 10 h

MÚSICA
LA PLATA + PINPILINPUSSIES

La Plata torna a La 
Capsa a presentar 
el seu últim treball, 
Acción Directa. Obrirà 
la nit el so cru de 
les Pinpilinpussies, 
que també venen 
a presentar el seu 
àlbum Hipocondría. 
En resum: nit de post-
punk a La Capsa!

La Capsa. Dissabte 3, a les 22 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

LAURA SAM I JUAN 
ESCRIBANO

La poeta i rapera Laura Sam i el músic 
Juan Escribano s’uneixen en un projecte 
que està entre el fet contemporani i 
l’urbà. Poesia i rap embolicats en una 
arquitectura d’evocadors sons electrònics, 
amb un discurs poderós i una veu que va 
de la carícia al cop de puny, que desprèn 
tanta llum com angoixa existencial o ràbia 
generacional.

Bar de La Capsa. Dissabte 10, a les 22 h

VIU L’ÒPERA!
LA BELLA DORMENT, ballet de Piotr Ilich 
Txaikovski

El Royal Ballet ens transporta a un món 
encantat de princeses i fades en la 
històrica producció del coreògraf Marius 
Petipa, amb música de Txaikovski. 
Projecció d’aquest ballet enregistrat el 
gener de 2020 a la Royal Opera House de 
Londres.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 16, a les 17.30 h
 
LES VEUS DE L’ÒPERA, amb 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.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 13, a les 19 h

FERMÍ PRESENTA “MIGENTE”

Fermí Herrero presenta un disc ben 
especial. Amb la naturalitat per bandera, 
desplega un talent inaudit tant a nivell 
líric com sonor per a un artista de només 
vint-i-un anys. Aquest cop comptarà amb 
un dream team composat per la Candela 
Escobar, l’Òscar Huerta, el Guillem La 
Casta i la Natalia Alfaro.

La Capsa. Dissabte 17, a les 21 h
Entrada: 6 €     Tarifa Joves.Prat: 5 €

L’ORQUESTRA DE BARRI
Un espai comunitari i intergeneracional, 
per gaudir de la pràctica musical en grup. 
No cal tenir coneixements previs!

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

JAM SESSION 
AMB ONE A.M.

Tornen les jam sessions al Bar de La Capsa 
per compartir i tocar música en directe. En 
aquesta ocasió, la sessió estarà conduïda 
per One A.M.

Bar de La Capsa
Diumenge 18, a les 19 h

*El preu de les entrades no inclou 
les despeses de gestió del procés 
de compra. 



EXPOSICIONS
UN GEGANT A UNZIP 
CONFECCIÓ COL·LECTIVA MUTANT

Taller per a confeccionar l’element central i 
aglutinador de la figura del gegant, el faldó, 
experimentant amb tècniques de costura i de 
creació tèxtil.
Projecte seleccionat de la modalitat Art i 
Educació de la Convocatòria Unzip ‘22

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 17, a les 10 h

ENCARA POTS VISITAR 
SCHLAG, EL SACRIFICI D’UN 
ESPORT
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 18 de desembre

COSSOS EN ESCOLTA
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 31 de desembre

BESTIARIO DEL DELTA 
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 26 de febrer

CINEMA  
CINE CLUB
FIRST COW 
2019, Estats Units  
(VOSE)
Un cuiner viatja cap 
a l’estat d’Oregon 
contractat per 
una expedició de 
comerciants de pells. 
Allà farà amistat amb 

un immigrant xinès que també busca fortuna 
a l’oest dels Estats Units.

Cinema Capri. Dimecres 14, a les 19.30 h

LECTURA I 
XERRADES
MADRID · EL PARDO · 
BARCELONA · EL PRAT
ITINERARIO DE JOSÉ MARÍA MESA 
PARRA

Trajectòria vital a través de la pedagogia, la 
política, l’empresa i la solidaritat. Els seus 
amics i companys ho qualifiquen com a 
lleial, eficaç, ialogant i de visió global.

Cèntric Espai Cultural. Dijous 1, a les 19 h

EL SISTEMA MARVEL
DAVID ALIAGA I MARCOS MARTÍN

Com s’escrivien i es dibuixaven els 
superherois de Marvel? David Aliaga, 
escriptor expert en el món dels còmics 
Marvel i Marcos Martín, dibuixant de còmics 
que ha treballat amb Stan Lee, debatran 
sobre aquest tema. 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 2, a les 18 h

PRESENTACIÓ DE LA 
NOVEL·LA GRÀFICA 
“PADRINES”
CRÒNIQUES DE MATERNITAT I 
CRIANÇA D’UNA GENERACIÓ 
SILENCIADA 

Xerrada oberta 
al voltant 
d’històries de 
maternitat amb 
dones grans 
del Prat i les 
il·lustradores 
del còmic per 
compartir 
experiències 
i establir 
vincles amb la 

narració. L’artista local Nuria Inés (Tinta 
Fina) que ha il·lustrat un dels capítols del 
llibre, dinamitzarà aquesta conversa.

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 12, a les 19 h

QUÈ VOL DIR, AVUI, SER 
JOVES I CREADORES

Xerrada amb Mercè Cabrera Cebrián, 
Naomi Gómez Mora i Rachel García 
Rodríguez sobre que senten dones joves 
tot cercant camins, dreceres noves, 
obrint-se pas a la vida amb la il·lusió 
d’esbrinar allò que el futur els amaga. 
Organització: Tintablava

Dimarts 20, a les 19.15 h
Cèntric Espai Cultural

TROBADES “FET A MÀ” 
Trobades d’aficionades a diferents tècniques “fet a mà” per compartir coneixements
i crear en bona companyia. Quina és la teva?
GANXET
Dimarts, de 18 a 19.30 h
PATCHWORK
Dijous, de 16 a 18 h
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
Consulta dies i horaris a elprat.cat/ccriberabaixa

SCRAPBOOKING
Dijous, de 17.30 a 19.30 h
COSTURA A MÀQUINA
Divendres, de 18.30 a 21 h



INFANTIL
LECTURA

L’HORA DELS NADONS 
SONS... QUI SÓN?, amb Montse Dulcet

La Beth ha sortit de casa amb la idea d’anar 
a saltar pels bassals. De cop i volta ha 
començat a sentir sorolls i sons: qui són? 
Vols descobrir-los tu també?
Vine i ajudarem a la Beth!

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 17, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE
Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h
Dissabte 3, CONTE DE GINGEBRE I CANYELLA
 

Dissabte 10, 
CONTES DE 
CIÈNCIA 
ESPACIAL

Dissabte 17, LLÚCIA I LA FESTA DE LA LLUM 

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 1. KATHERINE JOHNSON I EL 
GIRADOR DE GRAVETAT 
Coneixerem qui va ser la científica 
Katherine Johnson i descobrirem com 
podem jugar amb la gravetat, tot fent-la 
girar!

Dijous 15. 
GALETES DE 
GINGEBRE 
Cesca, una 
experta en 
cuina saludable, 

ens ensenyarà com fer les galetes de 
gingebre tan típiques de Nadal.

CIRC EN FAMÍLIA 
Espai familiar de descoberta i pràctica 
de circ. 
Per a famílies amb infants de 6 a 10 anys
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h
Divendres 2, TELES I TRAPEZI
Divendres 16, PIRÀMIDES I ACROBÀCIES 
COMBINADES 
Inscripció: 2 € / sessió

FEM TRIBU 

Espai de trobada familiar d’accés lliure.
Per a famílies amb infants de 3 a 6 anys

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Tots els dimarts, a les 17.15 h 

TEATRE
LES MATINALS DE L’ARTESÀ
EL PRÍNCEP FELIÇ
LA BALDUFA TEATRE

Conte d’Óscar Wilde que La Baldufa ha 
filtrat per l’imaginari conceptual que els 
caracteritza i que, amb la direcció d’en 
Jorge Picó, no deixarà indiferent ningú. 
Una història clàssica, que és una lliçó 
d’humanitat, d’amor i de generositat. 

Teatre L’Artesà. Divendres 2, a les 11 h
Entrada: 6 €  Anticipada: 5 €

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Inauguració del pessebre de la 
gent gran
A la plaça de la Vila
Dijous 15 de desembre a les 18 h
Acte obert a tota la ciutadania

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  DESEMBRE

CENTRE CÍVIC JARDINS 
DE LA PAU
Vine a viure les festes a Jardins de la Pau! 
Passejada de descoberta 
Visita a l’exposició “Menja, Actua, Impacta”
Dijous 14, a les 9 h
Ball de Nadal 
Mou el cos a ritme de nadales amb Fussion Duet
Diumenge 18, a les 17 h
Fem joguines reciclades
Dijous 29, a les 10.30 h
I també la Te-rtúlia, jocs de taula i molt més. 
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

Bingo Musical amb la gent gran 
de la Palmira
Espai per majors de 60 on 
jugarem al bingo en un format 
amb molt de ritme i bona 
companyia. 

Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech i 
al 93 479 45 35 
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El Prat debat 
sobre la 
logística de 
proximitat
El Centre de Promoció Econòmica del 
Prat va acollir, el 24 de novembre, la 
V Jornada de Logística, organitzada 
per l’Ajuntament, Pimec Baix Llobre-
gat – Hospitalet i El Prat Empresarial. 
Enguany, el tema de la jornada va ser 
la logística de proximitat, anomenada 
“d’última milla”, i s’hi va comptar amb 
experts en logística, mobilitat i co-
merç, especialment l’electrònic.  

Gràcies a l’emplaçament privilegiat 
del Prat, l’Ajuntament fomenta el des-
envolupament d’un sector logístic 
punter, per exemple, amb iniciatives 

com el Projecte d’Especialització i 
Competitivitat TerritoriaI InnoDelta, 
un laboratori d’innovació empresarial 

especialitzat en el sector de la logís-
tica i ubicat al Centre de Promoció 
Econòmica.

L’empresa local Rodaprat 
reparteix en bicicleta a domicili 

les comandes fetes al Mercat 
Municipal: un exemple ecològic 

de logística “d’última milla”.

Un programa municipal permite contratar 
a 14 personas de Sant Cosme
El programa Treball als Barris, promo-
vido por el Ayuntamiento de El Prat, 
se desarrolla en el barrio de Sant Cos-
me desde el 2008.

La edición de este año, iniciada en 
noviembre, ha permitido la contra-
tación de 14 personas del barrio que 
realizarán diferentes obras y tareas 
para la comunidad: mantenimiento, 
limpieza urbana y apoyo comunitario. 

Casi un 50 % de 
inserción laboral
En el marco del programa Treball als 
Barris, el Dispositivo de Búsqueda 
de Empleo e Inserción, ubicado en el 
Centro Cívico Delta, ofrece servicios 
de orientación laboral, acompaña-
miento en la búsqueda de empleo y 
formaciones laborales (en la nueva 
edición tratarán sobre limpieza in-
dustrial, manipulación de alimentos e 
instalaciones de placas solares). Este 
dispositivo atendió a 157 personas en 
la última edición, 70 de las cuales en-

contraron un trabajo, lo que supone 
un 44,5 % de inserción laboral.

Este programa está subvencionado 
por el Servei d’Ocupació de Catalun-
ya y el Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social, que han dotado al Ayun-
tamiento con una subvención para la 
ejecución de las acciones que se rea-

lizarán durante el 2023. El programa 
cuenta con dos agentes de desarrollo 
local, dos agentes de ocupación y un 
auxiliar administrativo que trabajan 
con el tejido asociativo, empresarial 
y comercial del barrio y se coordinan 
con las diferentes áreas municipales 
implicadas.
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Es rellança la marca de ciutat 
“El Prat, el meu lloc al món” 

na nova campanya 
està rellançant la 
marca “El Prat, el 

meu lloc al món”, que tanta identifica-
ció ha generat entre la ciutadania i les 
entitats del municipi. De fet, l’èxit de 
la marca és que ha desbordat l’àmbit 
estrictament institucional i ha estat 
apropiada per nombroses entitats i 
ciutadania del Prat.

En els darrers anys, aquest lema ha 
conviscut amb d’altres com #AlPra-
tEns-Cuidem, que va acompanyar els 
esforços per fer front a la pandèmia, i 
“Ara més que mai, el Prat”, la campanya 
de reconstrucció social i econòmica. 
També amb #NiUnPamMés, la respos-
ta unànime de la ciutat contra l’am-

U

Un cop superada l’etapa de la pandèmia, amb la campanya #AlPratEnsCuidem, i 
l’estratègia de recuperació socioeconòmica sota el lema “Ara més que mai, el Prat”

pliació de la tercera pista de l’aeroport.

Accent més proper
Ara, amb una campanya que posa 
l’accent en els valors de cura i de de-
fensa del territori que han tingut tan 
de pes en els darrers anys, es rellança 
la marca de ciutat “El Prat, el meu lloc 
al món”. El seu disseny pren un accent 
més ciutadà i proper, alhora que es 
podrà segmentar en diverses àrees 
temàtiques, per tal d’arribar a audièn-
cies molt específiques: esports, cultu-
ra, educació, etc.

A la Mostra d’Entitats
A la Mostra d’Entitats, que tindrà com 
a eix conductor l’orgull del nostre lloc 

Aquesta “bola”, amb diferents 
colors, és l’element central 
de la marca i el veurem a 
molts indrets i suports.

Fotografia amb les persones 
del Prat que han participat en 
els cartells de rellançament de 

la campanya, acompanyades 
per l’alcalde Lluís Mijoler.

al món, es podran veure més mate-
rials de la campanya (més informació 
a la pàgina 8 de la revista de la Fira 
Avícola).
 



 FLAIXOS
D’ESPORTS

EL CB TERLENKA PRESENTA 
ELS SEUS 33 EQUIPS PER A 

AQUESTA TEMPORADA
El camp de futbol del Complex Esportiu 

Municipal Estruch va acollir, el diumenge 20 de 
novembre, l’acte de presentació dels 33 equips 

que integren el Club Barcelonista Terlenka de la 
nostra ciutat. Hi van desfilar vora 500 futbolistes 

que defensaran la samarreta blava del club al 
llarg de la temporada 2022-23. 

BRONZE PER A LA PATINADORA 
PRATENCA LUISA GONZÁLEZ EN ELS 
CAMPIONATS MUNDIALS
Aquest novembre han tingut lloc a Buenos Aires els 
World Skate Games, els campionats mundials de totes les 
disciplines de patinatge, els quals se celebren cada dos anys. 
La patinadora pratenca Luisa González (a la foto, la primera), 
del CPV El Prat, ha estat enguany l’única representant 
potablava, debutant en categoria sènior. González ha 
aconseguit la medalla de bronze en la prova de la Volta 
al Circuit. La pratenca ja s’ha incorporat, amb la resta de 
companyes i companys pratencs, a la Selecció Espanyola 
de Patinatge en Gel a Alemanya. La temporada d’hivern 
ja ha començat amb la primera Copa del Món absoluta 
a Noruega, on han competit Nil Llop i Teresa Moreno.  

JOSÉ GARCÍA VEGA, POLICIA LOCAL 
DEL PRAT I CAMPIÓ DEL MÓN DE 
MARXA
L’agent de la Policia Local del Prat José García Vega ha 
renovat el seu títol de campió del món de la categoria 
+55 (aconseguit a la Xina el 2019) en els Jocs Mundials de 
Policies i Bombers, celebrats aquest estiu a Rotterdam, 
en la prova dels 5.000 metres marxa. També hi va 
aconseguir la medalla de plata en els 10.000 metres 
llisos. A la foto, García Vega (esquerra) mostra les 
medalles al regidor de la Policia Local, David Vicioso, i a 
l’intendent en cap, Rafael Pino. A Rotterdam, també va 
participar en els Jocs el triatleta pratenc (i policia local 
a Sant Cugat) Jordi Arias, que va ser plata en els 5 km 
marxa i bronze en els 10 km llisos, en la categoria +45. 

JORNADES 
ESCOLARS DE 
NATACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL
La piscina del CEM Fondo 
d’en Paixo va acollir, el 17 
de novembre, les Jornades 
Escolars de Natació de la 
Federació Catalana ACELL 
(esports per a persones amb 
discapacitat intel·lectual), en 
què hi van participar diferents 
escoles d’educació especial 
d’arreu de Catalunya.  



LA CURSA SOLIDÀRIA RECAPTA 22.000 EUROS PER ALS INFANTS AMB CÀNCER 
El Prat es va tenyir de rosa durant la 4a Cursa Solidària organitzada pel Rotary Club El Prat, on es va superar la xifra rècord de 
recaptació: 22.066 €. Els fons aniran destinats íntegrament per als infants amb càncer de l’Obra Social Hospital Sant Joan de 
Déu, perquè es faci més recerca i investigació d’aquesta malaltia. Més de 1.600 persones van recòrrer els 5 km de la cursa. Félix 
Pérez va ser-ne el guanyador en categoria masculina i Claire Cheetan en la femenina. Leo Quintero i Júlia Quintero van guanyar 
en la categoria de persones amb discapacitat intel·lectual. 

LA PLATJA DEL PRAT ACULL EL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA MAR-COSTA 
MÀSTER DE PESCA 
La platja del Prat va acollir, el primer cap de setmana de 
novembre, el campionat Catalunya Mar-Costa Màster de Pesca 
per a persones de més de 53 anys. La cita la va organtizar 
el Club Esportiu de Pesca La Lanzada, del Prat, que hi va 
participar amb 4 integrants de l’entitat. En total, la prova va 
aplegar 29 pescadors i pescadores de 9 clubs de Catalunya. 

GRAN INICI DEL SÈNIOR MASCULÍ 
DELS VÍKINGS A PRIMERA DIVISIÓ 
NACIONAL
Ha arrencat una nova temporada per al sènior masculí 
dels Víkings Vòlei Prat en el seu retorn a Primera Divisió 
Nacional. Aquest nou curs ha començat en positiu per 
a l’equip, amb set victòries en els set partits disputats 
fins ara, un moment dolç que l’ha dut a ser líder en 
solitari del grup B, per davant de l’Arenys i el Mundet. 
Aquesta trajectòria fa pensar que l’equip lluitarà enguany 
per disputar les fases d’ascens a Superlliga 2.  



Si teniu més de 10 anys, la Biblioteca Municipal 
Antonio Martín us recomana aquest llibre: La liebre 
que se burló de nosotros, d’Andrea Camilleri.

Molta gent sent amor i afecte per tots els animals que els envolten. 
Algunes persones fins i tot tenen animals de companyia, com un 
gos o un gat. Però n’hi ha d’altres que no hi senten cap simpatia 
i no els tracten com haurien de fer-ho. En aquest llibre, preciós 
i únic, l’autor ens mostra la “humanitat” dels animals amb els 
quals convivim en el mateix planeta, a la mateixa casa. 

La Biblioteca us 
recomana un llibre

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
Més ocells per descobrir!  

Si teniu la sort d’identificar un d’aquests 
ocells i fer-li alguna foto, pugeu-la mencionant 
els comptes del Prat Educació Ambiental que 
tenim a Facebook, Twitter i Instagram!

Ara és el moment de trobar aquelles espècies 
d’aus que visiten el nostre lloc al món per 
trobar-hi unes temperatures més moderades 
i després marxar a altres destins. Durant els 
caps de setmana de tardor i hivern, també 
podeu gaudir d’activitats ambientals, com ara la 
Jugateca, o visitar els espais naturals del delta. 

Us proposem continuar amb la cerca d’ocells, 
aquells més curiosos i que ens expliquen molt 
sobre la seva vida:

FREDELUGA (Vanellus vanellus), ocell de les 
planes obertes que s’alimenta d’invertebrats que 
captura al terra. Té un llarg plomall, un plomatge 
blanc i verd fosc, i quan vola mostra unes ales 
molt arrodonides. Al delta podem gaudir dels 
seus grans estols fins al març, quan ja marxen a 
les àrees de cria del centre i nord d’Europa.

MOSQUITER COMÚ (Phyllocopus collybita), 
al qual agrada amagar-se entre els arbustos 
propers a les zones d’aiguamolls i que menja 
insectes i aranyes. És petit, d’uns 10 cm, i només 
pesa de 6 a 9 grams. És de color marró verdós, 
amb un ventre blanquinós, una franja fina, clara 
i allargada damunt de l’ull, com una cella, i una 
altra de més fosca que creua l’ull fins al bec.
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El 26 d’octubre es va dur a 
terme, al Centre de Promoció 
Econòmica, el sorteig de 
renovació del Consell dels 
Infants del Prat. Enguany, s’ha 
fet la renovació de la meitat del 
Consell, que a partir d’ara estarà 
format per l’alumnat de 5è i 6è 
de primària. 

Com ja us vam explicar en 
el número anterior d’aquesta 
revista, una part de l’alumnat 
que ha deixat de participar en 
el Consell dels Infants passarà 
a formar part del Consell de 
l’Adolescència, creat fa poc.

Una mà innocent 
Com en cada edició, el sorteig 
es va fer a través d’una mà 
innocent que va extreure 
els noms dels nous infants 
membres, d’entre tot l’alumnat 
que va presentar candidatura 
per formar part del Consell. 
L’únic requisit era que s’havia 
de buscar la paritat entre 
noies i nois en la composició 
d’aquest òrgan municipal de 
participació.

Durant l’acte, es va aprofitar 
per fer un recordatori a les 
noves incorporacions d’allò que 
implica ser membre d’aquest 
consell, i també se’ls van 
explicar les seves noves funcions 
com a veu representativa de 
totes les seves companyes i 
companys d’escola.

“Ens fa molta il·lusió participar al Consell perquè som la veu de tots 
els nostres companys i companyes d’escola. Volem posar el nostre 
granet de sorra per fer del Prat una ciutat inclusiva i feminista, 
que lluita pels Drets Humans i on no hi hagi contaminació”.

Zoé Marina (esquerra) 
i Nadire Susam,  
noves membres del Consell dels 
Infants (10 anys)

“Som la veu dels nostres companys 
i companyes d’escola”

Nous nens i nenes entren 
al Consell dels Infants  






