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acer obras es una molestia. 
Quien lo ha hecho en casa, lo 
sabe: hay que asumir unas inco-
modidades, sabiendo que son 
pasajeras, para poder mejorar. 
Esto es lo que ocurre ahora en 

muchos puntos de la ciudad: sufrimos unos in-
convenientes, sí, que nos permitirán, cuando 
pasen, disfrutar de un entorno de mayor ca-
lidad, más amable. Las obras también son un 
síntoma de que, a pesar de la pandemia, los 
equipos municipales no han dejado de trabajar 
ni un momento para desarrollar y ejecutar los 
proyectos de mejora de la ciudad que nos han 
guiado en los últimos años.

Así lo reflejan los presupuestos municipales 
para 2023. Es fundamental garantizar que la ciu-
dadanía pueda saber dónde van sus impuestos, 
y por eso en esta revista os explicamos las priori-
dades de estas cuentas. Los resumo en una idea 
clave. Si el año pasado ejecutamos unas cuentas 
que tenían por objetivo acabar de recuperar el 
pulso vibrante de nuestra ciudad, sus entidades, 
y su comercio después de la pandemia, una vez 
superado este reto presentamos unos presu-
puestos que cuentan con el apoyo de todas las 
fuerzas progresistas del plenario, 22 de 25 con-
cejales, y que deben permitir cumplir el princi-
pal compromiso de este mandato.

Este compromiso lo reflejamos en 2019 en 
el Plan de Actuación Municipal: actualizar el 
modelo que nos ha llevado a El Prat de hoy, 

una ciudad cohesionada, sostenible y solidaria, 
orgullosa del equilibrio que ha alcanzado, para 
proyectarlo al futuro. El reto era complicado y 
el camino, con amenazas como la pandemia o 
ampliación del aeropuerto, también lo ha sido. 
Pero podemos decir que estamos asentando las 
bases de la ciudad de la próxima década.

Antes hablaba de las mejoras que estamos 
emprendiendo en el espacio público, por ejem-
plo. Hay otras. Cuando tengáis en las manos 
esta revista ya estará activo en fase piloto el 
nuevo servicio de bicicleta eléctrica compar-
tida, y pronto pondremos en marcha el de los 
vehículos eléctricos compartidos. Hace un año, 
relanzábamos un espacio líder en el país, como 
la Casa de la Energía, que ha asesorado en aho-
rro energético a miles de hogares y comercios, y 
ahora estamos poniendo en marcha la Energia 
del Prat. Por poner sólo algunos ejemplos.

Rendir cuentas del trabajo realizado y eva-
luar hasta qué punto se han cumplido los com-
promisos es un deber de cualquier gobierno 
abierto. Por eso, se puede averiguarlo en todo 
momento en elprat.cat/pam y también en la 
exposición que, después de verse en la Feria Aví-
cola, ahora recorrerá varios equipamientos de la 
ciudad. Una muestra que explica cómo, gracias 
a herramientas como los presupuestos para 
2023, el Prat del futuro se va haciendo presente.

H
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Complir amb els compromisos

er obres és una molèstia. Tothom 
que n’ha fet a casa, ho sap: cal as-
sumir unes incomoditats, sabent 
que són passatgeres, per poder 
millorar. Això és el que passa ara 
a molts punts de la ciutat: patim 

uns inconvenients, sí, que ens permetran, quan 
passin, gaudir d’un entorn de més qualitat, més 
amable. Les obres són també un símptoma de 
que, malgrat la pandèmia, els equips municipals 
no han deixat de treballar ni un moment per 
desenvolupar i executar els projectes de millo-
ra de la ciutat que ens han guiat en els darrers 
anys.

Així ho reflecteixen els pressupostos munici-
pals per a aquest 2023. És fonamental garantir 
que la ciutadania pugui saber on van els seus 
impostos, i per això en aquesta revista us expli-
quem les prioritats d’aquests comptes de for-
ma detallada. Els resumeixo en una idea clau. 
Si l’any passat vam executar uns comptes que 
tenien per objectiu acabar de recuperar el pols 
vibrant de la nostra ciutat, les seves entitats, i 
el seu comerç després de la pandèmia, un cop 
superat aquest repte presentem uns pressupos-
tos que compten amb el suport de totes les for-
ces progressistes del plenari, 22 de 25 regidors 
i regidores, i que han de permetre complir el 
principal compromís d’aquest mandat.

Aquest compromís el reflectíem el 2019 al Pla 
d’Actuació Municipal: actualitzar el model que 

ens ha portat al Prat d’avui, una ciutat cohesio-
nada, sostenible i solidària, orgullosa de l’equi-
libri que ha assolit, per projectar-lo al futur. El 
repte era complicat i el camí, amb amenaces 
com la pandèmia o l’ampliació de l’aeroport, 
també ho ha estat. Però podem dir que estem 
assentant les bases de la ciutat de la propera 
dècada.

Abans parlava de les millores que estem em-
prenent a l’espai públic, per exemple. N’hi ha 
d’altres. Quan tingueu a les mans aquesta revis-
ta ja estarà actiu en fase pilot el nou servei de 
bicicleta elèctrica compartida, i ben aviat enge-
garem el dels vehicles elèctrics compartits. Ara 
fa un any, rellançàvem un espai capdavanter al 
país, com la Casa de l’Energia, que ha assessorat 
en estalvi energètic milers de llars i comerços, 
i ara estem posant en marxa l’Energia del Prat. 
Per posar només alguns exemples.

Retre comptes de la feina feta i avaluar fins a 
quin punt s’han complert els compromisos és 
un deure de qualsevol govern obert. Per això, 
podeu esbrinar-ho en tot moment a elprat.cat/
pam i també a l’exposició que, després de veu-
re’s a la Fira Avícola, ara recorrerà diversos equi-
paments de la ciutat. Una mostra que explica 
com, gràcies a eines com els pressupostos per al 
2023, el Prat del futur es va fent present.

F
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l Pressupost munici-
pal per al 2023, pre-
sentat sota el títol 

“El Prat del futur es fa present”, es va 
aprovar en la sessió del Ple Municipal 
del 14 de desembre. El Pressupost 
consolida els serveis públics munici-
pals i concreta diversos projectes que 
es faran a la ciutat en els propers anys.

E

El Pressupost municipal per al 2023 
projecta el Prat del futur

El pressupost de l’Ajuntament per a 
enguany suma 113,6 milions d’euros 
(107 de despesa ordinària i 6,6 d’in-
versions), gairebé 5,6 milions més que 
en l’exercici anterior. Si s’hi afegeixen 
els comptes de les diferents empre-
ses municipals (Aigües del Prat, Prat 

Espais i El Prat Comunicació) i els del 
Consorci del Prat Nord i La Fundació 
Rubricatus, la suma total és de 126,56 
milions d’euros (119,3 en despesa or-
dinària i 7,2 en inversions).  

Vídeo a elprat.tv

En trobareu tota la informació detallada 
a onvanelsmeusimpostos.elprat.cat

Entitat

Ajuntament
Aigües del Prat
Prat Espais
El Prat Comunicació
La Fundació Rubricatus
Consorci del Prat Nord

Total

Inversions

6.614.665
322.114
328.000
0
0
60.001

7.209.180

Total

113.592.417
8.261.836
4.479.744
896.305
4.167.974
843.436

126.567.745

Despeses corrents 
i financeres

106.997.752
7.939.722
4.151.744
896.305
4.167.974
783.435

119.358.564

l

l

l

l

l

l

Pressupost consolidat
(de 117,8 a 126,5 milions)
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Objectiu: 
consolidar els 
serveis públics
L’Ajuntament pretén, amb aquest 
pressupost, consolidar els serveis i 
equipaments públics de la ciutat. En 
destaca l’augment d’un 42,5 % a les 
àrees d’Acció Ambiental i Energia, un 
15,5 % a Educació i el manteniment 
de les partides que garanteixen els 
serveis a les persones, com ara Acció 
Social i Comunitària, Activitat Física i 
Esport o Manteniment i Serveis.

Context d’apujada de preus
Aquests increments pressupostaris 
són especialment significatius en 
un context d’apujada generalitzada 
dels preus de serveis i proveïdors. Per 
exemple, l’augment dels costos de 
gas i electricitat per a l’Ajuntament 
es calcula en 2,3 milions d’euros més 
que l’any passat, sumat a la inflació 

De cada 100 euros, quants 
es destinen a...

en general. A més, cal sumar-hi els 
augments salarials del personal mu-

nicipal (en gairebé 2,8 milions) i l’en-
cariment dels contractes.

Despesa corrent per àmbits



Tercera ciutat catalana amb més inversió social
El Prat és el tercer municipi català amb més inversió social per habitant, segons l’Associació Estatal de 
Gerents i Directius d’Acció Social. Aquesta entitat ha estudiat la inversió social dels municipis de més de 
20.000 habitants de tot l’Estat i situa el Prat entre els 52 que registren un nivell d’excel·lència en aquest 
àmbit. L’any 2021, la inversió al Prat en serveis i promoció social va ser de 182,94 euros per habitant, només 
per darrere d’Esparreguera i Barcelona a Catalunya. De fet, la catalana és la segona comunitat autònoma 
amb més municipis situats entre els 52 de l’Estat amb un nivell d’excel·lència en inversió social, amb un 
total d’11 localitats amb aquesta consideració, només per darrere d’Andalusia (18).

Nueva conexión en bus con el 
Hospital de Bellvitge

70.000 €

Nuevos servicios de coche y 
bici eléctricos compartidos

184.923 € 

Escola bressol gratuita para los 
niños y niñas de 2 años

480.000 €

Mejoras en las máquinas de 
los centros deportivos

75.000 € 

Mantenimiento del Bo Jove 
para menores de 25 años, 
con entradas reducidas para 
teatro, conciertos y otras 
ofertas culturales a 5 € 

Mejoras en 
movilidad, 
educación, 
deportes, 
cultura...
El apartado de gasto corriente de los 
Presupuestos destina fondos a conso-
lidar servicios públicos, entre los que 
destacan los siguientes:

Previsió 
d’ingressos



EL PRAT | FEBRER 2023 | 9

Inversions: 
el Prat del futur 
es fa present
En l’apartat d’inversions es poden distingir dos grups: 
aquells projectes iniciats mesos enrere i que culminaran 
aquest any 2023, i aquells altres que arrencaran enguany. 

Pacificacions de carrers. Carrers on abans 
la prioritat i la majoria de l’espai estava dedicada 
als cotxes i que ara estan pensats sobretot per 
als vianants: avinguda del Canal (imatge superior, 
aspecte futur); carrers Sant Pere, Viladecans, Sant Boi, 
Castella i Frederic soler; places Disset de Setembre 
i Estany de Sant Maurici, i passeig Ramon Codina).

Millores en equipaments. Patinòdrom al 
parc Nou, graderies i climatització al CEM Julio 
Méndez, aerotèrmia a l’Escola Joan Maragall, frontó 
al CEM Estruch, millor climatització a les escoles 
bressol i millores a la prefectura de la Policia Local. 

Pressupostos Participatius. Durant 
aquest mandat s’hauran destinat 2,59 milions 
d’euros als projectes votats per la ciutadania a 
través dels Pressupostos Participatius: millores a 
l’av. Lluís Serra i Giribert, en un pati interior del 
c. Riu Ebre i a la plaça del davant de l’Institut 
Estany de la Ricarda; il·luminació de la torre 
de l’aigua de Sant Cosme; parkour al parc del 
Riu; cal·listènia als jardins d’Andalusia, i jocs 
d’aigua a les places Louis Braille i Noguera.

Imatges d’ordinador 
dels futurs jocs d’aigua 
de la pl. Louis Braille (a 

dalt) i de la plaça situada 
davant de l’Institut 

Estany de la Ricarda.
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Next Generation: fons europeus 
per a projectes innovadors
L’Ajuntament fa mesos que treballa per captar fons europeus Next Generation per impulsar projectes 
sobre mobilitat, sostenibilitat, atenció social, habitatge, etc. Fins ara s’han aconseguit subvencions per al 
desplegament de plaques fotovoltaiques (500.000 euros), la implantació de la Zona de Baixes Emissions 
(661.000 euros), la pacificació de l’avinguda del Canal (2 milions d’euros), la millora de l’accessibilitat 
d’equipaments municipals (71.751 euros), projectes de promoció econòmica i suport a l’ocupació 
(904.739 euros) i l’impuls de l’habitatge públic de lloguer assequible a l’Eixample Sud (9,3 milions d’euros). 

Residència municipal de gent gran. 
L’Ajuntament destinarà 3,4 milions d’euros a la 
construcció de la residència de gent gran (135 
places) i centre de dia (30 places) a l’Eixample 
Sud. El projecte constructiu està enllestit i 
l’edificació arrencarà en els propers mesos. 

Impuls de l’habitatge públic de lloguer 
assequible. Diverses promocions a l’Eixample 
Sud (Cooperativa Obrera de Viviendas, Prat Espais).

Pisos municipals per a l’emergència 
habitacional. Adquisició i adequació 
d’un edifici per allotjar-hi famílies que 
hagin perdut l’habitatge i en necessitin un 
d’urgència mentre no en trobin un de nou. 

Reforma de l’Institut Escola Pepa 
Colomer. L’Ajuntament invertirà gairebé 
700.000 € —dels quals la Generalitat en 
retornarà uns 140.000— en diverses actuacions 
d’ampliació i millora d’aquest centre educatiu.  
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odas las fuerzas pro-
gresistas del Ayunta-
miento de El Prat -El 

Prat en Comú, PSC, ERC y Podemos 
El Prat-, que suman 22 de los 25 con-
cejales del consistorio pratense, vo-
taron favorablemente al proyecto de 
presupuestos municipales para 2023 
presentado por el equipo de gobier-
no, formado por El Prat en Comú y el 

T PSC. Solo Ciudadanos votó  en contra. 
ERC y Podemos apoyaron las cuentas 
a cambio del compromiso del equipo 
de gobierno de destinar unos 50.000 
euros para la Formación Profesio-
nal y los estudios postobligatorios; 
aumentar en 30.000 y alcanzar los 
70.000 euros destinados a la dinami-
zación comercial; y una nueva parti-
da de 30.000 euros para el servicio de 

“Sempre intentem 
que els pressupostos 
siguin participats i que 
les forces polítiques 
de l’oposició hi facin 
propostes realitzables 
i de collita pròpia, 
sempre que no vagin 
en contra del nostre 
model de ciutat”.

Alba Bou 
Portaveu del Grup 
Municipal El Prat 
en Comú

“Aprovem aquests 
pressupostos sense 
augmentar la pressió fiscal 
a la població, i perquè 
compleixen els objectius 
que ens vam marcar al 
Pla d’Actuació Municipal 
d’aquest mandat. Aquest 
pressupost traspua un 
model de ciutat que 
defensem des de fa anys”.

Juan Pedro Pérez 
Portaveu del Grup 
Municipal Socialista

“Hem arribat a un acord 
al límit, signant un 
document just abans 
del ple de pressupostos, 
però hem aconseguit 
millorar la proposta 
que ens presentava 
l’equip de govern”. 

Jordi Ibern 
Portaveu del Grup  
Municipal ERC

“Nuestra aportación a 
estos presuspuestos ha 
sido compartir nuestra 
preocupación por la 
subida del coste de la 
cesta de la compra y la 
afectación a las familias, 
que ha dado como 
resultado un aumento de 
la partida destinada a la 
emergencia alimentaria”.

Carmelo Declara 
Portaveu del Grup 
Municipal Podemos 
El Prat

Todas las fuerzas progresistas 
del Ayuntamiento aprueban 
el presupuesto municipal

transporte adaptado, entre otros. Du-
rante el pleno del 14 de diciembre, el 
alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, agra-
deció y celebró el consenso de todas 
las fuerzas progresistas y de izquier-
das en la aprobación de las cuentas 
municipales para 2023. Es el “consen-
so con el que se han aprobado los 
grandes proyectos de la legislatura”, 
remarcó el alcalde, para quien “las 
ciudades son la semilla del cambio y 
con estas políticas valientes y desde 
el sentido común se demuestra que 
es posible transformar la realidad”.



12 | EL PRAT | FEBRER 2023

“Malgrat la pandèmia, el 
grau de compliment del 
Pla d’Actuació Municipal 
d’aquest mandat serà 
molt alt, de més del 80 %”

Aquest pressupost ha vingut 
dificultat per l’augment del preu 
dels subministraments, com 
electricitat i gas. Fins a quin 
punt això ha estat un problema?
David Vicioso: Ens ho ha complicat 
molt. Preveiem que l’augment de les 
factures d’electricitat, gas i aigua serà 
enguany de 2,5 milions d’euros. A més, 
el nou conveni laboral amb les empre-
ses de recollida de residus i de neteja 
d’equipaments municipals ha pujat 1 
milió, mentre que l’augment salarial de 
la plantilla municipal és de 2,8 milions; 
és a dir, més de 6 milions d’euros en 
total. Aquests augments no els volem 
repercutir sobre la població del Prat, 
per això hem congelat impostos i taxes 
municipals. 

Entrevista a Alba Bou, portaveu municipal d’El Prat 
en Comú; Juan Pedro Pérez, portaveu del PSC, i 
David Vicioso, tinent d’alcaldia d’Economia

Bou, Pérez i Vicioso, als 
estudis d’elprat.ràdio 
(91.6 FM), durant el programa 
Planeta Prat, del qual s’ha 
extret aquesta entrevista, 
que podeu escoltar sencera 
a elpratràdio.com.

Per contra, els fons europeus 
Next Generation poden 
suposar una ajuda als comptes 
municipals. Ja n’estem rebent?
Juan Pedro Pérez: Sí; de fet, ja n’hem 
rebut i hem posat en marxa diversos 
projectes, i estem esperant rebre’n més. 
Estem parlant de 8 o 9 milions d’euros 
que estem convençuts que se’ns conce-
diran perquè a l’Ajuntament tenim bons 
equips tècnics que han presentat molt 
bons projectes. 

Alba Bou: Voldria fer un apunt sobre els 
Next Generation i la inflació. Hem cal-
culat que si rebem fons europeus per 
a projectes com la residència de gent 
gran i les tres promocions d’habitatge 
públic de l’Eixample Sud, l’Ajuntament 

hi haurà d’aportar tants diners com si 
els hagués fet fa un any sense fons eu-
ropeus, per culpa de la inflació. De fet, 
hi ha ajuntaments que han retirat pro-
jectes dels Next Generation perquè no 
els podran executar per l’encariment, 
cosa que al Prat no ens passarà.

Estem arribant al final del 
mandat. Com va el compliment 
del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2019-2023?
A.B.: La pandèmia ens va fer repensar 
el PAM, per adaptar-lo a la nova situa-
ció social i sanitària, i ara l’hem tornat a 
adaptar al moment actual. En tot cas, el 
grau de compliment del PAM serà molt 
alt; ja ho és ara, de fet, arribarem més 
enllà del 80 %. 

J.P.P.: Recordem —i sense que serveixi 
d’excusa— que vam estar un any atu-
rats i que el que hem viscut en aquest 
mandat no s’havia viscut mai. En aquest 
context, presentar un grau de com-
pliment del PAM tan elevat, amb unes 
finances municipals sanejades, sense 
deute, sense apujar impostos... com se 
sol dir, “no me lo mejoren; iguálenlo”. 

Un dels temes que més interessa 
és l’habitatge. En aquest àmbit, 
què es farà aquest any per 
avançar cap al desenvolupament 
del sector de La Seda i Paperera?
A.B.: Tenim previst que al ple munici-
pal de març s’aprovi provisionalment la 
modificació de plantejament urbanís-
tic, que s’enviarà a la Generalitat per a 
la seva aprovació. I el desenvolupament 
del sector ja començarà durant el pro-
per mandat municipal. 
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a exposición “El 
Prat, el meu lloc al 
món, el nostre lloc 

al futur”, inaugurada durante la pasa-
da Feria Avícola, se puede visitar en 
el Centro Cívico Jardins de la Pau. La 
muestra expone proyectos y servicios 
que se están poniendo en marcha en 
el marco del despliegue del Plan de 

L

La exposición 
sobre El Prat del 

futuro pasará 
por varios 

equipamientos

Proyectos destacados
Algunos de los proyectos destacados 
de los próximos años que podemos 
ver en la exposición son la nueva re-
sidencia para mayores, los proyectos 
de viviendas públicas de alquiler ase-
quible, la comunidad energética de la 
ciudad, las pacificaciones de calles, el 
barrio Seda - Paperera, etc.

Actuación Municipal (PAM) 2020-23, 
con el que se asientan las bases de la 
ciudad de los años futuros.

Futuras ubicaciones
Después de Jardins de la Pau la exposi-
ción pasará por otros equipamientos:

l A partir del 13 de febrero, en el Cen-
tro Cívico Sant Jordi – Ribera Baixa

l A partir del 6 de marzo, en el Cèntric 
Espai Cultural
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l nou servei de 
bicicleta elèctri-
ca compartida de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Ambici, comença a funcionar aquest 
mes de febrer al Prat, que juntament 
amb Cornellà, Sant Boi, Esplugues, 
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern 
són els sis primers municipis on en-
tra en servei, de moment en fase de 
prova pilot. El Prat disposa de 160 bi-
cicletes i 14 estacions repartides per 
la ciutat en punts estratègics (consul-
teu el plànol adjunt). La bici es podrà 
agafar al Prat i deixar-la a qualsevol 
altra estació de l’àrea metropolitana. 
Quan l’Ambici s’hagi desplegat total-

E

La bici 
elèctrica 
compartida, 
Ambici, 
arriba 
aquest mes

ment hi hauran 236 estacions i més 
de 2.600 bicicletes, totes elles geolo-
calitzades. Ara bé, per entrar a Barce-
lona caldrà passar del sistema Ambici 
al Bicing en diferents punts d’inter-
canvi que se situaran a les principals 
entrades de la capital.

Tarifes  
El preu d’aquest servei és de 25 € du-
rant el primer any i una tarifa estipu-
lada en funció del temps d’ús de la 
bicicleta (la primera mitja hora serà 
gratuïta). Hi haurà disponible un abo-
nament metropolità integral, de ma-
nera que no caldrà tenir dos usuaris 
per fer servir l’Ambici i el Bicing. 

El Prat aposta 
per la mobilitat 
sostenible
Per tal que el Prat sigui 100 % 
pedalable, a banda de la 
limitació de 30 km/h a tota la 
ciutat, l’Ajuntament ha creat 
nous carrils bici segregats, 
especialment per accedir als 
polígons industrials. A més, 
properament es posarà en 
marxa un servei de cotxe 
elèctric compartit i punts 
de recàrrega de vehicles 
elèctrics. 

Comença la fase 
de prova pilot



EL PRAT | FEBRER 2023 | 15

Ajuntament ha 
publicat els re-
sultats de la ter-

cera onada del baròmetre de ciutat, 
una enquesta que l’Ajuntament fa 
periòdicament a 800 persones. 

La darrera, que es va fer l’octubre 
de l’any passat, reflecteix un rebuig 
molt majoritari de la ciutadania pra-
tenca a l’ampliació de l’aeroport. 
Com mostra la gràfica adjunta, tres 
de cada quatre veïns i veïnes de la 
ciutat n’està en contra, i només una 
de cada deu n’està a favor. 

Preocupació pel 
canvi climàtic 
El baròmetre també mostra una gran 
preocupació entre la població pel 
canvi climàtic. Un 81,5 % es mostra 
bastant o molt preocupat, mentre que 
un 15 % es declara poc o gens amoï-
nat per aquest tema. 

Intenció de vot 
La segona gràfica mostra l’evolució de 
la intenció de vot a les eleccions  mu-

L’

Només 1 
de cada 10 
pratencs, 
a favor de 
l’ampliació 
de l’aeroport
Resultats del tercer 
baròmetre de la 
ciutat, una enquesta 
telefònica a 800 persones 
que l’Ajuntament fa 
periòdicament 

nicipals. Tot i que amb alguns canvis 
de tendència interns de cada partit, el 
baròmetre confirma les preferències 
generals de la població respecte de 
les principals formacions polítiques 
de la ciutat, on El Prat en Comú es con-
solida com a primera força. 

Imatge de la ciutat 
Un altre aspecte interessant del barò-
metre és la imatge que la gent del Prat 
té de la pròpia ciutat. Així, el 49,6 % 
està molt satisfet/a de viure al Prat, el 

44,6 % bastant satisfet/a i només el 4,4 
% ho està poc o gens.

D’altra banda, la gran majoria dels i 
les enquestades està satisfeta de viure 
al Prat, creu que ha millorat en els da-
rerrs anys, i creu que millorarà en els 
propers.

Podeu consultar el 
contingut complet 
del baròmetre 
de ciutat a través 
d’aquest QR.

3a ONADA – OCTUBRE 2022

2a ONADA – MAIG 2022

1a ONADA – MAIG 2021
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L’empresariat del Prat i comarca presenta 
alternatives a l’ampliació de l’aeroport

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, es va 
reunir el 10 de gener amb represen-
tants de PIMEC Baix Llobregat i El Prat 
Empresarial per intercanviar impres-
sions sobre alternatives a l’ampliació 
de l’aeroport. A la trobada, PIMEC hi 
va presentar el seu informe “Propos-
tes per al consens sobre el model 
aeroportuari català i la millora de l’ae-
roport del Prat”, que inclou recomana-
cions per millorar l’eficiència i la sos-
tenibilitat de l’aeroport: potenciar-ne 
la capacitat existent, aplicar-hi tec-
nologies avançades per millorar-ne 
l’eficiència o reforçar les connexions 
amb les xarxes de transport públic 
per reduir les emissions de carboni del 
transport aeri, entre altres.

Lluís Mijoler va valorar positivament 
que aquesta proposta vagi en la línia 
del que l’Ajuntament defensa des de 
fa temps: en lloc d’una ampliació que 

trencaria els consensos territorials 
assolits fa dècades i destruiria l’equi-
libri al delta, es planteja un model 
aeroportuari basat en alternatives. En 
la trobada, s’hi va destacar la neces-
sitat de tenir en compte l’emergència 

climàtica i les mesures que s’han pres 
a Europa per racionalitzar el trànsit 
aeri, com ara la inversió en transport 
ferroviari o la promoció de formes de 
desplaçament amb menys emissions 
de carboni en trajectes curts.

La Casa de 
l’Energia atén 
1.549 persones, 
24 empreses i 
30 comunitats 
veïnals durant 
2022
Durant l’any passat, la Casa de l’Ener-
gia va atendre 1.549 persones del Prat 
que hi van acudir per rebre assessora-
ment sobre temes diversos. També hi 
van passar 30 comunitats veïnals, que 
van fer consultes sobre rehabilitació, 
instal·lacions d’energia fotovoltaica i 
sobre com abaratir les factures. 

Pel que fa a les empreses, la Casa de 
l’Energia en va atendre 24, que van re-
bre assessoraments diversos: estudis 
de consum, maneres de reduir les fac-
tures, estratègies d’eficiència energèti-
ca, instal·lacions solars... 

D’altra banda, l’equipament va rebre 
55 grups escolars (1.330 alumnes) i va 
fer 40 tallers, amb l’assistència de 443 
persones que van aprendre sobre efi-
ciència energètica, rebuts elèctric i del 
gas, autoconsum, aerotèrmia, rehabili-
tació energètica... 

Finalment, l’any passat es van sol·li-
citar a la Casa de l’Energia 438 infor-
mes Pylon (anàlisi per optimitzar el 
contracte de l’electricitat, aconsellant 
la millor potència i tarifa segons el 
consum real), que ja sumen 1.232 des 
de l’inici del servei al gener de 2020.

Se constituye la empresa 
Energia del Prat
El pleno municipal ha aprobado por unanimidad la 
constitución de la sociedad limitada de economía mixta 
sin ánimo de lucro Energia del Prat, que permitirá que los 
hogares, comercios y empresas de la ciudad puedan generar, 
autoconsumir y almacenar electricidad limpia, local y a un 
precio inferior al de mercado. Aparecerá información más 
detallada en el próximo número de la revista.
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Mejoras en 
el Servicio 
de Ayuda a 
Domicilio 

para adecuarlas al máximo a las nece-
sidades de cada persona han sido dos 
de las mejoras más destacadas.

Aumento salarial    
Las trabajadoras del SAD de El Prat, 
así como las del resto de municipios 
donde el servicio se presta de forma 
pública a través de la Fundación S21, 
han visto mejorado su salario: des-

Desde el otoño del 2019, cuando pasó 
de ser privado a público, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) de El Prat ha 
experimentado diferentes mejoras. La 
última ha sido el incremento salarial a 
las 95 trabajadoras. El Ayuntamiento 
presta el servicio a través de la Funda-
ción S21, dependiente de un consor-
cio público. Durante el 2022 el SAD de 
El Prat atendió a más de 700 personas, 
que en general se han mostrado sa-
tisfechas por la mejora del servicio. 
La distribución de los equipos de in-
tervención por zonas de proximidad 
y la personalización de las atenciones 

de este 2023, y de forma retroactiva 
desde enero del 2022, se les aplicará 
una mejora salarial, después de que 
la Generalitat, a raíz de una consulta 
del Ayuntamiento, haya dado luz ver-
de a la aplicación del acuerdo al que 
llegaron este verano la Fundación S21 
y diversos sindicato. 

Vídeo en elprat.tv

Ayuntamiento y Generalitat firmarán un protocolo 
para mejorar la atención primaria en El Prat

los proyectos del Pacte de Ciutat per 
la Salut, que tiene cinco grandes blo-
ques: impulso de la salud comunitaria, 
integración de la atención sociosanita-
ria, mejora de los servicios de atención 
primaria y especializada, mejora de la 
atención en salud mental y planifica-
ción territorial de los equipamientos 
sanitarios.

El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y el 
consejero de Salud de la Generalitat, 
Manel Balcells, se reunieron el 3 de 
enero para avanzar en la mejora de 
la atención primaria en la ciudad. En 
los próximos meses firmarán un pro-
tocolo para avanzar hacia la construc-
ción de un nuevo centro de atención 
primaria (CAP). Este es solo uno de 

El acuerdo incluye un nuevo CAP que sustituirá al Disset de Setembre

El nuevo CAP permitirá reordenar 
todos los servicios sanitarios de la 
ciudad y sustituirá al actual CAP Dis-
set de Setembre para dar respuesta al 
crecimiento poblacional previsto para 
los próximos años. El nuevo centro 
tendrá atención primaria, urgencias 
de atención primaria (CUAP), asisten-
cia a la salud sexual y reproductiva, 
especialistas en salud mental, pedia-
tría y trabajará conjuntamente con 
las consultas externas de Bellvitge. 
El nuevo CAP se ubicará en una par-
te de Cal Gana, un espacio reservado 
desde hace tiempo para equipamien-
tos. Mientras estos no se desarrollen, 
el espacio se destina a aparcamiento 
provisional. En todo caso, cuando sea 
necesario construir el nuevo CAP (aún 
faltan años), se encontrarán alternati-
vas para los vehículos.



Carmelo Declara Merino

Cuestión de 
prioridades Cal Gana / Cal Pierde

En las últimas semanas, y a través de 
la prensa, nos hemos enterado de que 
en el parking gratuito de vehículos de 
Cal Gana se va a construir un CAP, tras la 
decisión tomada por el partido del señor 
alcalde Mijoler, de los Comunes y Esquerra 
Republicana. 

Aunque desde Ciutadans siempre 
vamos a estar a favor de cualquier 
propuesta en pro de la mejora asistencial, 
creemos que la instalación de este CAP 
en el parking gratuito de Cal Gana es un 
gran error y va a producir un enorme 
impacto negativo al eliminar un espacio 
de aparcamiento muy necesario.

Se trata de un parking de vehículos 
habilitado para más de 600 vehículos y 
que es utilizado por muchas personas de 
El Prat que necesitan su vehículo particular 
para poder ir a trabajar, estudiar, llevar a 
los niños al colegio, etc. Es un parking que 
a primeras horas de la tarde o durante 
los fines de semana está completamente 
lleno, lo que demuestra su necesidad.

Desde Ciutadans solicitamos al 
equipo de gobierno del alcalde Mijoler 
que reconsidere esta decisión tan 
perjudicial para nuestros vecinos y vecinas 
y busque otra ubicación alternativa para la 
construcción de este nuevo CAP.

En este mandato, el alcalde Mijoler 
se ha encargado de eliminar numerosas 
plazas de aparcamiento gratuito; si a esto 
le sumamos los nuevos impuestos a los 
vehículos y las nuevas restricciones de 
movilidad por la inminente implantación 
de la Zona de Bajas Emisiones en nuestro 
municipio, se está haciendo imposible 
llegar a fin de mes para muchas familias 
que no pueden optar a un parking privado 
o cambiarse el coche sin ningún tipo de 
ayuda.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Nuestra cultura política está 
basada en la buena práctica de llegar a 
acuerdos, y así lo hemos hecho desde 
el grupo parlamentario de En Comú 
Podem, mostrando nuestro apoyo a 
los Presupuestos de la Generalitat, 
marcando unas prioridades que 
entendemos imprescindibles para el 
avance de Cataluña y no para seguir 
anclados en el pasado.

Necesitamos de manera urgente 
un plan de rescate de la sanidad 
pública. Para ello, aumentamos hasta 
un 20 % la inversión en atención 
primaria, ya que queremos ser 
atendidos por el médico de cabecera 
en un plazo de 5 días y evitar, como 
sucede ahora, que esa visita se demore 
hasta en un mes. La atención primaria 
debe ser un servicio fundamental de la 
salud pública.

Otra de las prioridades que 
señalamos es la necesidad de ampliar 
el parque público de vivienda, 
impulsando la incorporación de pisos 
vacíos a la bolsa de alquiler, y evitar la 
especulación, y también en materia 
energética, con la creación de una 
comercializadora que nos permita 
dejar de depender del oligopolio 
eléctrico actual y baje los precios de la 
electricidad.

Son medidas que, sin duda, 
repercuten en el bienestar de la 
ciudadanía de El Prat y que estamos 
viendo cómo por parte del PSC están 
siendo bloqueadas, con propuestas 
que reflejan un modelo anticuado y de 
trabajos precarios, como con el Hard 
Rock en Tarragona o con la propuesta 
de ampliación del aeropuerto de El Prat, 
que repercutirá sobre nuestros espacios 
naturales y traerá más contaminación.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat
cselprat.org

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Sempre hem defensat el dret a 
decidir, les urnes i la participació 
ciutadana dins les polítiques 
municipals, i aquest maig vinent 
hi serem cridats de nou. Aprofitem 
l’oportunitat i expressem el nostre 
convenciment que el Prat pot ser millor.

Un exemple: el Prat pot ser 
més segur per als vianants. El 5 de 
desembre vam registrar la sol·licitud 
de revisar totes les cruïlles del c. Isidre 
Nonell per instal·lar-hi passos de 
vianants allà on calgui; especialment, 
a les cruïlles amb Joan Maragall i 
Enric Borràs. Algunes veïnes ens 
van explicar els petits ensurts que 
havien patit amb vehicles que anaven 
a una velocitat excessiva, tot i que 
aquest ja és un carrer pacificat. El 5 de 
gener vam fer una visita in situ amb 
el tècnic de manteniment i serveis 
i vam marcar les millores a fer-hi.

En segon lloc, a l’últim ple del 
2022 vam fer una proposta a l’equip 
de govern per remunicipalitzar els 
serveis funeraris. Sabem que un 
enterrament digne pot suposar 
l’endeutament de moltes famílies 
d’origen humil i treballador. Morir no 
és un luxe! Demanem remunicipalitzar 
els serveis funeraris perquè estem 
convençuts que el Prat pot ser més 
equitatiu amb les persones en uns 
moments tan dolorosos. La proposta 
va ser clara: cal que valorem els 
costos de cancel·lació del contracte 
actual, les necessitats per crear l’equip 
encarregat d’oferir aquests serveis i 
plantejar a la ciutadania si vol invertir 
diners públics per remunicipalitzar 
aquest servei. D’aquesta manera, 
des d’Esquerra Republicana estem 
convençuts que el Prat pot ser més 
equitatiu i segur per a tothom!

El Prat pot ser més 
segur i equitatiu!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Estos días he escuchado a mucha 
gente que me ha dicho que la 
ciudad está “patas arriba”. Y no les 
falta razón: las obras en la avenida 
del Canal, la peatonalización de 
las calles Castella y Frederic Soler y 
diversas intervenciones en el espacio 
público generan esta sensación. 

Cada vez que hacemos una obra en 
casa, por pequeña que sea, tenemos 
que cambiar cosas de sitio; es molesto 
e incómodo y estamos deseando 
que acaben; y que acaben a tiempo. 
Una ciudad se parece mucho en ese 
sentido, pero estas obras significan 
compromisos. Y los socialistas de El 
Prat cumplimos nuestros compromisos; 
en este caso, derivados de nuestro 
programa electoral y que también 
están reflejados en el Plan de Actuación 
Municipal. Ahora, a cinco meses de 
finalizar el mandato electoral, podemos 
afirmar que cumpliremos con casi la 
totalidad de lo programado. Actuamos 
con firmeza para que la ciudad 
mantenga el rumbo, sin aspavientos, 
sin sobreactuaciones, y concentrados 
en respetar nuestros compromisos y no 
en lo que se dice en las redes sociales. 

Y el compromiso de los socialistas 
de El Prat es sólido. Dos ejemplos: 
la ciudad tendrá un nuevo CAP que 
descongestionará el actual ambulatorio 
viejo y ofrecerá un servicio de primera 
calidad sanitaria a todos los pratenses, 
y construiremos una nueva residencia 
para gente mayor en el Eixample 
Sud. Son necesidades que tenemos 
todos los que vivimos en El Prat y 
que hay que solucionar aunque 
en esta fase suframos molestias.

El Prat puede estar patas 
arriba, pero valdrá la pena. 

L’inici de l’any és un bon moment per 
plantejar-nos quins reptes de futur volem 
abordar, personalment, col·lectivament 
i com a ciutat; per recordar com ens 
imaginem el Prat del futur i quines passes 
estem fent per assolir-lo. Per a això, tenim 
una eina molt important: el Pressupost 
municipal.

Els pressupostos, que enguany 
ascendeixen a 113 milions d’euros, 
són una eina per contribuir a millorar 
la vida dels pratencs i les pratenques. 
Els comptes del 2023, a més, neixen 
amb un ampli acord polític: han estat 
aprovats per 22 dels i les 25 regidors/
es del consistori. Són els pressupostos 
d’una àmplia majoria de progrés, i 
ens permetran fer funcionar la ciutat 
fomentant la cultura (amb projectes 
com el Bo Jove) i l’educació (amb la 
gratuïtat de l’etapa dels més petits , l’I2). 
També, continuar millorant l’espai públic, 
pacificant carrers; garantir la cohesió 
social, amb projectes com la nova 
residència municipal per a gent gran, o 
continuar sent referents en sostenibilitat, 
amb l’impuls de l’Energia del Prat com a 
projecte destacat. 

Aquest 2023 posarà a prova 
l’economia de moltes famílies i empreses. 
Per això, l’Ajuntament ha aconseguit 
tirar endavant una proposta que no toca 
la pressió fiscal a les famílies i, alhora, 
continua acompanyant aquelles que ho 
necessiten des d’un municipi que vol 
continuar sent un dels que més inversió 
social fa de tot l’Estat.

Aquests pressupostos són una 
mostra de com elGovern Municipal, 
mentre atenia la pandèmia, no deixava 
de treballar per assentar les bases del Prat 
del futur que dibuixàvem al PAM, un Prat 
del futur que aquest 2023 ja es fa present.

El Prat, patas arriba
2023: el Prat del 
futur es fa present

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



 VIDA
PRATENCA

EL PRATENC JOSEP VILELLA FA CENT 
ANYS
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i la regidora d’Acció Comunitària, 
Esther García, han visitat el pratenc Josep Vilella amb motiu 
del seu centenari. A la foto també hi apareixen els seus 
fills, Rosa i Josep, així com Evelyn Vizuete, directora de la 
residència Onze de Setembre, on el Josep viu des de l’agost 
de 2017. El senyor Vilella va néixer al Prat el 25 de desembre 
de 1922. Va treballar tota la vida de gerent d’una societat 
dirigint els cinemes de Castelldefels, Begues i Gavà fins que 
es va jubilar als 83 anys. Li agraden les pel·lícules de l’oest, 
el futbol (és del Barça), la música d’orquestra i el ball.

CONCERT D’HIVERN DE LES FORMACIONS 
DE L’ESCOLA D’ARTS EN VIU 
Pocs dies abans de Nadal, diverses formacions musicals 
de l’Escola d’Arts en Viu van pujar a l’escenari de l’Auditori 
del Cèntric per oferir un concert d’hivern ben divers. Una 
cinquantena d’alumnes de l’escola, de diferents edats i 
disciplines, van realitzar assajos extraordinaris per preparar 
aquest concert que va fer les delícies de les famílies. 

UNA EXPOSICIÓ RECUPERA EL PRAT 
PERDUT A TRAVÉS DE LES FOTOS DE 
GERARD GIMÉNEZ MOR 
El Cèntric Espai Cultural fa un repàs de la història del 
Prat des de mitjans del segle passat fins a pràcticament 
l’actualitat a l’exposició “Gerard Giménez, l’objectiu del 
fotògraf”. La mostra, oberta fins al 3 de juny, s’ha fet a 
partir d’una tria de les imatges que el fotògraf pratenc 
va cedir a l’Arxiu Municipal. 

VISITA A LA CENTENARIA ISABEL 
PÉREZ GARCÍA
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la concejal de 
Acción Comunitaria, Esther García, han visitado 
en la residencia La Torreta Eixample Prat a Isabel 
Pérez García, con motivo de su 100 cumpleaños. 
Isabel nació en Cádiz pero a los 6 años ya se 
trasladó a Cataluña, donde ha tenido tres hijos.



GRAN PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DE NADAL AL PRAT 
La ciutat ha viscut el primer Nadal després de la pandèmia amb un èxit de participació en totes les activitats programades. 
L’encesa de llums es va fer amb un acte festiu amb molta gent; 8.000 persones van visitar el Pessebre Vivent i diversos milers 
van passar pel de la pl. de la Vila; 1.500 infants i uns 1.100 acompanyants van gaudir del Pratijoc; l’Home dels Nassos va sortir el 
31 de desembre. I la Cavalcada, en què hi van participar més de 330 persones i 20 entitats, va aplegar unes 20.000 persones al 
carrer (al Garatge Reial ja s’havien ajuntat unes 9.000). 
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“El 40 % de les dones que 
venen al SIAD ho fan per 
violències masclistes”

Portem unes setmanes negres 
pel que fa als casos de dones 
assassinades per homes. Al SIAD, 
això es reflecteix?
Al voltant d’un 40 % de les atencions 
que fem són a víctimes de violències 
masclistes. Des de la creació del SIAD, 
aquest percentatge ha anat en aug-
ment degut, sobretot, a que cada cop hi 
ha més assessories i personal per donar 
resposta a més casuístiques diferents.

Hi ha un perfil concret de dona 
víctima de violència masclista?
No, per això al SIAD ens adaptem a cada 
dona segons les seves necessitats i cir-
cumstàncies. Qualsevol dona, de qual-
sevol classe social, de qualsevol nivell 
educatiu, pot ser-ne víctima. De fet, n’hi 

Entrevista a Rosa Mela Morcillo, coordinadora 
del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) de l’Ajuntament del Prat

SIAD (Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones)
Pl. de l’Agricultura, 4 
(Cases d’en Puig)
Tel. 93 379 00 50, 
extensions 5600 i 5613 
Telèfon contra la violència 
masclista: 900 900 120.

ha moltes que no són conscients que 
viuen una situació així.

No saben que estan patint 
violència?
Així és. De fet, l’any 2022, de les 335 do-
nes ateses per violència masclista, 25 
no eren conscients de patir-ne i havien 
acudit al SIAD per altres motius, alguns 
fins i tot no relacionats amb problemes 
de parella. Va ser aquest servei el que va 
detectar de forma precoç la situació.

Un temor de les dones és 
l’anomenada revictimització, oi?
Sí, moltes dones que han patit violència 
masclista es veuen sotmeses a un pro-
cés que les revictimitza. El sistema judi-
cial i policial, així com altres estaments, 

encara no tenen prou sensibilitat amb 
aquest tema. Això fa que moltes dones 
tinguin por de fer la denúncia, sobretot 
si la violència és psicològica i no hi ha 
proves físiques, perquè temen que no 
se les creguin.

En aquests casos, com les 
ajudeu, al SIAD?
Aquí els fem un acompanyament per-
què siguin conscients de la situació 
de violència que estan patint i tinguin 
eines per afrontar-la, com suport psi-
cològic i treball en xarxa amb la resta 
de departaments de l’administració, 
amb l’objectiu d’oferir-los una atenció 
integral. 

A banda de les violències 
masclistes, quins altres temes 
tracteu?
Oferim un servei a les dones en tot ti-
pus de situacions i necessitats. També 
oferim suport a les dones joves a través 
del punt lila del Lloro, serveis de Joven-
tut. El SIAD és d’accés voluntari, gratuït 
i confidencial.

 
Víctor Asensio

NOTA: Aquesta pàgina és un 
extracte d’una entrevista de 
televisió que podeu recuperar 
sencera a elprat.tv

“L’any passat, de les 
335 dones ateses per 
violència masclista, 25 
no eren conscients de 
partir-ne i havien vingut 
per altres motius”
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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

LA LITERATURA COM UNA FORMA D’ESTAR 
AL MÓN, amb ISAAC ROSA
Per Isaac Rosa escriure és una forma d’estar al món, 
d’intervenir al món. Convençut del poder de les paraules, és 
molt conscient també de les seves conseqüències. És un autor 
molt polític que presenta en les seves novel·les situacions 
socials molt actuals i molt conflictives.

Dimarts 7, a les 19 h

DILEMES DE L’ANGOIXA 
amb ELOY FERNÁNDEZ PORTA
L’autor ofereix un autoretrat trencat, un quadern on descriu 
sense embuts els símptomes i les intensitats d’un trastorn 
d’ansietat prolongat, i la seva fosca floració: les fases de 
desesperança, els episodis d’ira, les ideacions suïcides.

Dimarts 14, a les 19 h 

DILEMES DE L’ECOLOGISME 
amb YAYO HERRERO
Assumint la conjuntura real, l’ecologisme es debat sobre la 
necessitat de decréixer i, especialment, sobre com fer-ho. 
En aquesta sessió introduirem alguns dels dilemes clau sobre 
què vol dir realment decréixer i quins són els itineraris realment 
viables per fer-ho.

Dimarts 28, a les 19 h

Al Cèntric Espai Cultural



TEATRE
UDUL
LOS GALINDOS

La iurta de Los Galindos, una petita 
carpa que proporciona una entranyable 
proximitat amb el públic, és l’espai que 
acull la darrera proposta de la companyia, 
un referent del circ català. Un espectacle 
proper i visceral sobre el redescobriment 
de les capacitats corporals.
Espectacle recomanat a partir dels 7 anys  

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 24 i dissabte 25, a les 20 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

LA MODERNA
PRIMER ACTE
FERMÍ HERRERO I IRENE PÉREZ   

Fermí Herrero i Irene Pérez Muñoz, joves 
artistes de la ciutat, presenten peces 
curtes creades en residència a L’Artesà, 
després d’haver desenvolupat el seu TFG 
al teatre. 

Teatre L’Artesà. Sala Petita 
Dissabte 11, a les 20 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

BENEDICTA TV
La companyia de joves talents Cia Toma 
pa’Ti presenta la seva darrera comèdia. La 
temuda Cris, directora de Telèflix, busca 
nova presentadora després de la mort 
inesperada de Fragancia Bendita. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 12, a les 18 h 
Entrada: 10 €

MÚSICA
CONCERT: AMAIA MIRANDA

Cuando se nos mueren los amores és el disc 
de debut de la guitarrista i compositora 
basca Amaia Miranda, manifest artístic que 
reivindica la força de la cançó despullada i 
la bellesa del que és autèntic i imperfecte.

Bar de La Capsa
Divendres 3, a les 21.30 h

ESTRELLA MORENTE EN 
CONCERT  

Una de les cantaores més importants en 
l’actualitat dona el tret de sortida de la 
nova temporada del Teatre L’Artesà amb 
un concert on gaudirem del seu profund 
coneixement del flamenc.

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Dissabte 4, a les 21 h
Entrada: 20 €  Tarifa Joves.Prat: 5 € 

VIU L’ÒPERA! 
AIDA, de Giuseppe Verdi
Projecció d’aquesta òpera enregistrada el 
2022 a la Royal Opera House de Londres. 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 10, a les 17.30 h

DESCOBRIM LA 
CLÀSSICA
Les parts d’una 
òpera, amb Marcel 
Gorgori

Aprèn a distingir les diferents estructures 
instrumentals i vocals d’una òpera.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 6, a les 19 h

SUDOR
MC BUZZZ, MUSHKA, PONCELAM I 
MOLT MÉS

SUDOR, col·lectiu jove i d’extraradi mogut 
per la música urbana, presenta una festa 
plena de bon rotllo i reggaeton amb Mc 
Buzzz i Mushkaa com a caps de cartell 
i acompanyats de T-Cun, Zé Gueretti, 
El Salao, Poncelam i més sorpreses de 
l’escena local.

La Capsa. Dissabte 25, a les 21.30 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

MICRO OBERT 
Qualsevol músic de la ciutat és convidat a 
pujar a l’escenari del Bar de La Capsa. Una 
forma de crear escena i establir vincles a 
través de la música. 

La Capsa. Diumenge 26, a les 19 h

PARAULA DE DONES: 
EL GUATEQUE

Et sumes al Paraula de Dones 2023? 
Aquest any construirem el nostre 
particular guateque a partir de tres tallers 
laboratoris participatius.
PROTAGONISTES COM TU (inici)
Dimarts 14 a les 19 h
ELS COSSOS SÓN VEU (nus)
Dimarts 21 a les 19 h
QUÉ EMBOLAO, A MI NO EM CAUEN ELS 
ANELLS, TIA! (desenllaç)
Dimarts 28 a les 19 h
No és necessari tenir experiència en dansa 
o música. Només ganes de participar-hi!
Inscripcions a lacapsa.org

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



INFANTIL
LECTURA

L’HORA DELS NADONS 
LITTLE BLUE AND LITTLE YELLOW
amb Laura Asensio
Una dolça i innocent història d´amistat amb 
molts colors, ritmes i cançons.
Activitat recomanada per a famílies amb 
nadons de 9 a 48 mesos. 

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 4, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE 
Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h
Dissabte 4, THE WITCHES OF ARLENT AND THE 
MAGIC EGG
Dissabte 11, LES AVENTURES DE LA 
LIBEL·LULINA

Dissabte 18, 
LA RATA 
FORASTERA
Dissabte 25, 
CONTES DE 
HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN

TALLERS

L’ILLA DE LA LECTURA
TALLER D’ENIGMES 
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 18, a les 12 h

KIT 
(Klub Infantil 
Tecnologic)
STOP-MOTION!  
Crearem 
petits clips en 

stop-motion, fotograma a fotograma, a partir 
de fotografies instantànies fetes amb una 
càmera d’impressió tèrmica.
Activitat dirigida a famílies amb infants de 8 a 
12 anys.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 11, a les 10.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

XERRADES
PÍNDOLES DIGITALS 
Un espai per aprendre i apropar-se a les 
noves tecnologies. 
Cèntric Espai Cultural
LES XARXES SOCIALS. FES-NE UN BON ÚS!
Dimecres 1, a les 19 h
LA (DES)INFORMACIÓ. VIGILA AMB LES 
NOTÍCIES FALSES
Dimecres 22, a les 19 h

DIVERSOS ACENTOS 
HASSAN HAFIDI
Xerrada a càrrec de Hassan Hafidi, 
apassionat poeta que, forjat sobre l’ocre 
de la sorra i el blau del cel, ha sabut fer del 
desert un escenari, i del vent i les dunes uns 
actors plens de vida i sentiments.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 20, a les 19.15 h 

EXPOSICIONS
LA IL·LUSIÓ DEL TEMPS: 
ESTACIONS
Projecte fotogràfic d’experimentació del 
fotògraf Jesús Belmonte

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 26 de febrer

GERARD GIMÉNEZ, 
L’OBJECTIU DEL FOTÒGRAF

Recorregut històric del Prat a través de 
fotografies de la col·lecció del fotògraf 
pratenc Gerard Giménez. 

Cèntric Espai Cultural. Fins al 3 de juny 

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

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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 1, a les 17.30 h

CINE CLUB
NOWHERE SPECIAL (Cerca de ti)

2020, Regne Unit, Itàlia (VOSE)
John viu una vida rutinària entre el seu 
treball netejant vidres i tenir cura del seu 
fill de quatre anys. Víctima d’una malaltia 
incurable, intenta trobar una nova família 
que es faci càrrec del nen quan ell no hi 
sigui.

Cinema Capri. Dimecres 8, a les 19.30 h

GASTRONOMIA
PLANTES AROMÀTIQUES 
Taller per conèixer les característiques, 
propietats i usos de les plantes remeieres 
i aromàtiques.
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 7, a les 10 h

CUINEM AL REFUGI DEL 
RIBERA 
CUINEM PER SOPAR
Taller per aprendre a elaborar un menú 
complert, emplatar i degustar-lo, tot 
compartint espai i conversa. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 10, a les 19.30 h
Preu: 10 €
Organització: Fundació Rubricatus



TARDES EN FAMÍLIA A LA 
PALMIRA 
Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 2. CELEBREM L’ANY NOU XINÈS
Aprofitem la celebració de l’Any Nou xinès 
per descobrir la seva cuina.

Dijous 9. L’ASTRÒNOMA HENRIETTA LEAVITT
Descobrirem una dona que va canviar la 
manera d’observar l’univers. 

Dijous 16. CARNESTOLTES A LA PALMIRA

CIRC EN FAMÍLIA 
Espai de descoberta de les diferents 
disciplines del circ.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h
Divendres 3. AERIS EN DUO
Divendres 17. EQUILIBRIS
Inscripció: 2 € per infant/sessió

ART EN FAMÍLIA 
CAPGIRANT LES ESCÈNIQUES 
amb Celeste Cuevas
Espai familiar per despertar la creativitat. 
En aquesta ocasió crearem un ciclorama. 
Activitat adreçada a famílies amb infants de
 5 a 9 anys. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 26, a les 11 h

TEATRE I DANSA 
KUMULUNIMBU 

Espectacle familiar que és el relat d’un camí 
que inicien cada dia moltes vides, des de 
qualsevol lloc del món, avui i des de sempre. 
Un viatge poètic i ple de detalls, plantejat 
des de l’humor, l’esperit crític i la sorpresa. 
Espectacle recomanat per a infants a partir 
dels 6 anys 

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

LA PETITA CAPMANY
TANAKA TEATRE

Un espectacle de teatre, titelles, gegants, 
bestiari i màscares per a tota la família per 
celebrar els 100 anys del naixement de la 
Maria Aurèlia Capmany.
Organització: La Xarxa
Espectacle recomanat per a infants a partir 
dels 6 anys.

Teatre El Modern
Diumenge 12, a les 12 h
Entrada: 6 €  Anticipada: 4,5 €

LA GRAN A...VENTURA 
MARCEL GROS

Celebrem el dilluns de Carnaval amb 
un espectacle d’allò més divertit, boig i 
esbojarrat, amb les actuacions estel·lars 
d’un gran paper platejat, un cubell 
d’escombraires, la camisa del papa, el mim, 
el faquir...
Espectacle familiar per a infants a partir 
dels 3 anys 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dilluns 20, a les 17.30 h  
Entrada: 5 €     Anticipada: 3 €

UN MÓN DE CARTRÓ
Proposta 
familiar que 
consta de 
dues parts: 
un espai 
de joc i un 
espectacle. 

A través d’un conte i de més de cent caixes 
de cartró́ s’ofereix als infants la possibilitat 
de descobrir i experimentar.
Espectacle familiar per a infants d’entre 4 a 
7 anys

Teatre L’Artesà. Dimarts 7, a les 17.30 h  

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Ball de Carnaval
Al Casal Cívic Delta del Llobregat
Dimarts 21, de 16.30 a 19.30 h
Entrada lliure
Més informació 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  FEBRER

CENTRE CÍVIC JARDINS 
DE LA PAU
Ball de Carnaval
Diumenge 19, a les 17 h

Taller de manualitats La Gran Sardina
Dilluns 6, a les 17 h

Aprèn a utilitzar La Meva Salut 
Dilluns 13, a les 10 h
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccjardinspau  i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Taller de disfresses de Carnestoltes
Diumenge 5, a les 17 h

La colla del traje
Divendres 24, a les 13.30 h

Ball de Carnestoltes
Anirem plegats a gaudir del ball de 
Carnestoltes de Jardins de la Pau. 
Diumenge 19, a les 17 h 
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech i 
al 93 479 45 35 
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El Paraula de 
Dones escalfa 
motors

i públic, el Paraula de Dones es cons-
truirà a partir de diferents laboratoris 
participatius per idear l’espectacle 
sota la direcció artística de la media-
dora i performer Alba Rihe.

El Paraula de Dones és un dels actes 
més emblemàtics del Dia Internacio-
nal de les Dones al Prat. Des de fa ca-
torze anys, dones diverses de la ciutat 
porten a terme un procés de treball 
creatiu i musical per donar veu i visibi-
litat a les dones amb una proposta es-
cènica i musical liderada per La Capsa.

El Paraula, al llarg d’aquests anys, 
s’ha transformat en moltes coses di-
ferents: un cabaret, un videoclip, un 
concert de rock; sempre el que han 
volgut les dones que l’han impulsat i 
han participat en el procés de treball. 

Aquest any canvia de nou. Amb l’ob-
jectiu d’obrir-se a la participació i des-
dibuixar el paper d’artistes, creadores 

Aquest any es construirà 
a partir de diferents 
laboratoris participatius 

El punt de partida d’aquest Paraula 
de Dones serà l’humor, l’error, l’escena, 
el cos, la veu, la música i les ganes de 
festa, tot creant un guateque col·lectiu 
travessat per una mirada de gènere, 
per la ironia i el joc.

Si teniu ganes de participar-hi, 
consulteu dates i horaris dels tallers 
a l’agenda cultural d’aquesta revista 
(pàg. 23 a 26) o al web lacapsa.org.

elprat.ràdio, entre les emissores locals 
impulsores del projecte estatal Onda ODS

elprat.ràdio, juntament amb unes 
300 ràdios i televisions locals de tot 
l’Estat, impulsa el nou projecte Onda 
ODS, que vol sensibilitzar la ciutada-
nia sobre els objectius de desenvolu-

pament sostenible de l’Agenda 2030. 
Des d’aquest gener la ràdio pública 
pratenca (91.6 FM) emet al seu espai 
d’àudios a la carta elprat.ràdio +, així 
com a la resta d’espais informatius, 

exemples de bones pràctiques del 
Prat i d’arreu de Catalunya en relació 
amb els objectius de desenvolupa-
ment sostenible.

Coordinat a Catalunya per Ràdio 
Televisió de Cardedeu i amb la col·la-
boració de La Xarxa, els diferents 
capítols tracten sobre temes com la 
gestió de residus, la coeducació, la 
despoblació, la baixa natalitat, les 
energies renovables o la perspectiva 
de gènere.

Onda ODS se centra en tres eixos: 
la realització d’una campanya global 
de sensibilització des del món local; la 
creació d’una xarxa estatal de mitjans 
locals per a la implementació dels 
ODS; i l’apoderament de la ciutadania 
i el teixit socioeconòmic rural.
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Torna el Carnaval dels 
Pecats Capitals 

l Carnaval és una 
de les dates desta-
cades al calendari 

popular festiu. La ciutat es vesteix de 
Carnaval i surt al carrer a gaudir d’un 
programa d’activitats que es desenvo-
luparà del 16 al 22 de febrer. 

El Carnaval del Prat segueix l’imagi-
nari dels Set Pecats Capitals, amb un 
pecat protagonista cada any i en Ga-
lepis, el rei del Carnestoltes, regnant 
durant tota la setmana. 

Després de dos anys sense poder-se 
desenvolupar amb normalitat a causa 
de la pandèmia, el Carnaval inicia en-
guany el cicle pecaminós per quarta 

E vegada. Aquest any, el pecat prota-
gonista serà la gola. Així que, golafres, 
des de Dijous Gras fins al Dimecres de 
Cendra menjarem fins a acabar ben 
tips i tipes.

Unificació de les rues 
infantil i adulta 
El programa d’activitats incorpora 
algunes novetats. Enguany, les rues 
d’infantil i adults de dissabte de Car-
naval s’unificaran en una sola rua que 
tindrà un recorregut diferent. La sorti-
da es farà a l’av. Pare Andreu de Palma, 
davant de La Capsa. Les comparses 
participants recorreran l’av. de la Ver-

ge Montserrat fins a l’av. del Remolar, 
i seguiran pel c. Lleida fins a arribar a 
la pl. de Catalunya,  on seran rebudes 
per les Autoritats Locals del Carnaval i 
la música i sarau de DJ Squraplats. 

El programa d’activitats l’organitza 
conjuntament la Comissió de Car-
naval amb la implicació de diferents 
entitats i col·lectius de la ciutat, des 
d’associacions de veïns a entitats cul-
turals, AFA i AMPAs i altres grups car-
navalencs informals. 

Podeu consultar tot el 
programa d’activitats al web 
elprat.cat/carnaval  

En Galepis, rei 
Carnestoltes, regnarà 
durant la setmana 
del Carnaval.

Del 16 al 22 de febrer, la ciutat viurà de nou el 
Carnaval, amb la gola com a pecat protagonista 





a Generalitat de 
Catalunya ha pu-
blicat el calendari 

de la preinscripció per al curs 2023-
2024 d’educació Infantil, Primària i 
Secundària:

l Educació infantil (de 3 a 6 anys) i 
educació primària (de 6 a 12 anys): del 
6 al 20 de març

l Educació secundària obligatòria (de 
12 a 16 anys): del 8 al 20 de març

Qui ha de fer la preinscripció?  
Han de fer la preinscripció les famílies 
amb infants que el curs 2023-2024 
començaran l’I3 i que, per tant, van 
néixer l’any 2020.

També ho hauran de fer les famílies 
de l’alumnat que ha d’iniciar l’ESO, 
aquell que necessita canviar de centre 
o el que arriba nou al municipi i vol ac-
cedir per primera vegada a qualsevol 
nivell educatiu. 

Com es fa el tràmit?    
La preinscripció s’emplenarà i es pre-
sentarà telemàticament. Trobareu in-
formació per fer el tràmit a elprat.cat/
preinscripcio i resolució de dubtes a 
l’OAC 360º (tel. 935 954 414). Si calgués, 
les famílies que vulguin acompanya-
ment presencial han de contactar amb 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) i demanar-hi cita, trucant al 933 
790 050 (extensions 5334, 5335 i 5439), 
a partir del 27 de febrer.  

L

Preinscripció 
per a educació 
infantil, 
primària i 
secundària: del 
6 al 20 de març 

Jornades de portes obertes

Del 21 de febrer al 2 de març es faran les jornades de portes obertes 
a les escoles i als instituts, per tal que les famílies puguin conèixer 
de primera mà els centres educatius. A elprat.cat/preinscripcio 
trobareu les dates concretes de les portes obertes per a cada centre, 
així com informació sobre tot el procés de preinscripció.

Xerrada informativa “De camí 
a l’institut”
El dimecres 15 de febrer, a les 18 h, el Teatre Modern acollirà la 
sessió informativa “De camí a l’institut”. Les famílies amb fills i filles 
que actualment cursen 6è de primària s’hi podran informar sobre 
què suposa el pas de l’educació primària a la secundària. La xerrada 
la durà a terme una professional especialitzada en adolescència. 
Aquest espai també servirà per informar les famílies sobre la 
preinscripció i l’adscripció als instituts de la ciutat. Aquestes 
explicacions aniran a càrrec de l’OME, de la Inspecció d’Educació i 
dels centres educatius.

Per assistir a la xerrada és recomanable 
inscriure’s a través d’aquesta pàgina web:
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En marxa una nova edició 
dels Premis El Prat Emprèn 
Marta Mayordomo
Se celebraran el 30 de març a l’auditori del Cèntric i s’hi 
poden presentar candidatures fins al 15 de febrer

a es treballa en la pre-
paració de la quinzena 
edició dels Premis El 

Prat Emprèn Marta Mayordomo. A fi-
nals de gener es va obrir el termini per 
a la presentació de candidatures, que 
es tancarà el 15 de febrer. 

Recordem que aquests premis han 
adoptat el nom de Marta Mayordo-
mo, la tinenta d’alcalde de Desenvo-
lupament Econòmic de l’Ajuntament 
del Prat, que va morir al desembre del 
2020.

El concurs està obert a aquells pro-
jectes empresarials que han iniciat la 
seva activitat al Prat de Llobregat (o 
que prevegin començar-la-hi) i que 
han dut a terme un pla d’empresa 
amb el suport de l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa (OAE) entre el 16 d’octubre 
del 2021 i el 15 d’octubre del 2022. 
L’OAE està ubicada al Centre de Pro-
moció Econòmica i és el servei d’infor-

J
Més de 445 projectes des del 2007
Els Premis El Prat Emprèn Marta Mayordomo van néixer el 2007 amb un 
objectiu clar: difondre l’esperit emprenedor i la innovació del municipi. 
Després de quinze anys, el balanç és molt satisfactori: més de 445 
projectes empresarials han passat pel servei d’informació i assessorament 
empresarial (l’actual OAE) per presentar-hi la seva candidatura.

mació i assessorament empresarial de 
referència de l’Ajuntament del Prat.

Dotació de 9.000 euros 
Els premis tenen una dotació econò-
mica de 9.000 euros, que es repar-
teixen en parts iguals entre els tres 
projectes guardonats. Les categories 
són “Premi a la millor idea i/o projec-
te empresarial”, “Premi a la millor idea 
i/o projecte empresarial en matèria de 
comerç i/o turisme” i “Premi a la millor 

idea i/o projecte empresarial d’econo-
mia social i cooperativa”. L’acte final 
de lliurament se celebrarà el 30 de 
març del 2023 a l’auditori del Cèntric 
i comptarà amb una conferència. Du-
rant la cerimònia, a més de conèixer 
els premiats, l’alumnat del programa 
de Formació i Inserció de l’Institut 
Illa dels Banyols rebrà diplomes als 
millors plans d’empresa del progra-
ma “Elabora un projecte empresarial 
i participa al concurs El Prat Emprèn”.

Imatge de l’edició de l’any 
passat dels Premis El Prat 

Emprèn Marta Mayordomo.
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Nuevo 
servicio de 
ayuda a la 
búsqueda 
de empleo 
Recientemente, se ha puesto en mar-
cha el Espai de Recerca de Feina, un 
nuevo servicio de acompañamiento 
organizado y sistemático a las per-
sonas que buscan empleo. Mediante 
diferentes canales y herramientas, el 
servicio adapta las candidaturas a las 
ofertas del mercado de trabajo.

El Espai de Recerca de Feina es una 
iniciativa del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) y del Fondo Social Eu-
ropeo. En El Prat, se lleva a cabo en el 
Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento (c. de les Moreres, 48). 
El servicio está abierto a todas las per-
sonas de 16 a 65 años que estén en 
paro y sean demandantes de empleo. 
De enero a octubre prevé atender a 

125 personas, que deben tener dis-
ponibilidad horaria para asistir a un 
mínimo de ocho sesiones. 

Las personas interesadas deben 
dirigirse a las Oficinas de Empleo 

para ser derivadas al programa. Para 
más información se pueden dirigir 
a la referente del servicio en El Prat, 
Isolda Busquets (tel. 93 478 68 78, 
busquetsr@elprat.cat).

El prat promou la contractació de dones, 
transsexuals i persones ucraïneses refugiades

El passat mes de gener, l’Ajuntament 
del Prat va contractar nou persones en 
risc d’exclusió laboral per donar suport 
administratiu i tècnic a diversos serveis 
municipals durant 12 mesos. Aques-
tes contractacions s’emmarquen en 
el programa de Treball i Formació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
que vol facilitar l’accés al món laboral 
de col·lectius vulnerables.

Les novetats d’aquesta convocatòria 
són les línies destinades a la contrac-
tació de persones transsexuals i de 
persones refugiades d’Ucraïna, dos 
col·lectius que tenen moltes dificultats 
per inserir-se al món laboral. A més, 
es manté la línia de contractació de 
dones de més de 52 anys en situació 
d’atur de llarga durada. El programa, a 

més de la contractació laboral, inclou 
accions formatives que milloren les 
competències tècniques professionals 
i transversals de les persones partici-

pants, mentre reben un acompanya-
ment tutoritzat que facilita l’accés al 
món laboral i a la recerca activa poste-
rior a la finalització del programa.

Bandera per la visibilitat 
trans, penjada a la façana de 

l’ajuntament del Prat. 

Espai de Recerca 
de Feina



Gairebé 30 anys 
plantant cara 
a l’alzheimer
L’Associació de Familiars de persones 
amb Alzheimer i altres demències 
(AFA) del Baix Llobregat va ser fundada 
fa 29 anys al Prat per un grup de per-
sones amb algun familiar afectat per 
aquesta malaltia. En aquells anys, mol-
ta gent desconeixia aquesta malaltia i 
no tenien on acudir per informar-s’hi i 
demanar ajuda per tenir cura dels seus 
familiars afectats. A l’inici, l’AFA va co-
mençar formant grups de suport psi-
cològic per a les persones cuidadores, 
però poc després es va adonar que era 
necessari organitzar tallers i activitats 
per a les mateixes persones afectades. 
Va ser aleshores quan es van crear els 
tallers de memòria i, finalment, es van 
constituir els centres Aloïs. 

La importància de 
l’estimulació 
L’entitat va començar creant el Centre 
Aloïs del Prat, un espai de dia per re-
bre estimulació cognitiva. Després van 
obrir centres a Cornellà, Molins de Rei 
i Sant Boi, on es va inaugurar l’espai 
Fem Memòria, un recurs previ al centre 
de dia per millorar la qualitat de vida i 
el benestar emocional de les persones 
usuàries.

Els centres Aloïs, al 
100 % d’ocupació
Actualment, gairebé tots els centres 
Aloïs estan treballant al 100 % d’ocu-
pació. L’any 2022 van recuperar gaire-
bé tota l’activitat i s’estan plantejant 
ampliar horaris perquè hi ha llistes 
d’espera. Abans de la pandèmia, el 
Centre Aloïs del Prat va fer una prova 
pilot incorporant-hi la realitat virtual 
per  treballar les capacitats cognitives 
de les persones amb alzheimer, però 
es va haver d’aturar a causa de la covid. 
El 2022 es va reprendre i, amb aques-
ta tecnologia, el centre ha aconseguit 
treballar la memòria, la concentració, 
la reminiscència... 

Arran de la pandèmia, l’entitat també 
ha incorporat la tecnologia a diferents 
tallers d’estimulació, amb tauletes 
electròniques i grups de suport vir-
tuals. Altres teràpies, com les activitats 
amb animals, ja estan consolidades. 

Prevenir el deteriorament 
cognitiu
L’AFA organitza propostes de preven-
ció, com la campanya “Cuida el teu 
cervell”, amb tests cognitius gratuïts. 
En funció dels resultats, el Centre Aloïs 
aconsella seguir uns tallers, anar al 
neuròleg o el que es consideri adient.
L’entitat, que té la seu al c. Eusebi Soler, 
1 —tel. 933 790 022—, també treballa 
en activitats de conscienciació i difusió 
de la malaltia.

 
Laura Prilló Herrejón

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

AFA Baix Llobregat 
afabaix.org

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Mercè Rull
Presidenta de l’AFA Baix

Què fan les persones usuàries 
en els centres Aloïs?    
Hi fan moltes activitats: càlcul, 
reminiscència, rebosteria, 
musicoteràpia, fisioteràpia... 
Tot plegat, adaptat al nivell 
de deteriorament que té cada 
persona. 

També hi feu activitats de 
ciutat, oi? 
Sí, el Dia Mundial de l’Alzheimer 
és el nostre dia central, és 
quan posem unes taules per 
fer difusió de la malaltia, i 
per això, ens calen moltes 
persones voluntàries. També 
hem consolidat el Festiball a 
l’octubre, que és una mostra 
de diferents grups de ball que 
fan una actuació i el que s’hi 
recapta és per a l’associació. A 
més, enguany volem recuperar 
la Desfilada de Moda, on les 
persones que hi participen 
porten roba i complements de 
comerços de la ciutat.  

Com pot col·laborar amb 
vosaltres la gent del Prat?  
Com a moltes entitats de la 
ciutat, a l’AFA Baix ens calen 
moltes persones voluntàries. 
Actualment, estem al Punt del 
Voluntariat, a les Cases d’en 
Puig, on qualsevol ciutadà o 
ciutadana es pot apuntar per 
col·laborar amb nosaltres, però 
ens cal molta més gent per 
organitzar totes les activitats 
que fem, i sobretot gent que 
tingui temps lliure per invertir-lo 
a l’entitat. 

Persones treballadores, voluntàries 
i membres de la junta d’AFA Baix, 
durant una celebració de l’entitat.
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Estratègies per 
promoure els 
valors en el món 
de l’esport

esport és un bon 
entorn per pro-
moure valors com 

el respecte o el joc net, que també són 
positius en altres àmbits de la vida. Al 
Prat fa uns anys que es du a terme el 
projecte Caràcter Esportiu, una inicia-
tiva pionera que aquesta temporada 
arriba als Jocs Esportius Escolars de 
bàsquet i futbol sala. El projecte mira 
de promoure els valors no només 
entre els nens i les nenes que hi ju-
guen, sinó també entre el personal 
tècnic, directiu, àrbitres i famílies. Tots 
aquests col·lectius juguen un paper 
fonamental a l’hora de transmetre els 
valors entre els infants esportius.

Competències emocionals 
Mitjançant accions de sensibilització i 
difusió, i oferint els recursos i l’orien-
tació necessaris, el projecte Caràcter 

L’ Esportiu inclou activitats per treballar 
les competències emocionals (empa-
tia, tolerància a la frustració, regula-
ció de la ira...) en l’àmbit de l’esport i 
la competició. D’aquesta manera, es 
vol contribuir a millorar la salut i el be-
nestar de les persones vinculades a la 
pràctica esportiva.

Bons hàbits de 
comportament 
Aquest mes de gener s’han iniciat un 
seguit de sessions de dinamització al 
terreny de joc dels partits de futbol sala 
i bàsquet dels Jocs Esportius Escolars. 
Durant el temps de joc, un tècnic espe-
cialista en gestió emocional forma tots 
els equips participants i s’adreça a les 
famílies per transmetre bons hàbits de 
comportament a la grada. 

Aquesta part del projecte dona 
continuïtat a les formacions en gestió 

“Cal veure l’esport com un punt de 
trobada. Amb el programa Caràcter 
Esportiu, a més de promoure 
valors, també podem contribuir a 
fer l’esport més divertit per a tots 
els nois i noies dels Jocs Escolars”.

Nil Hernández   
Monitor del programa Caràcter 
Esportiu

emocional i valors que es van dur a ter-
me per a àrbitres i entrenadors al llarg 
del primer trimestre de la temporada.



 FLAIXOS
D’ESPORTS

FUTBOL SALA PRAT: 17 EQUIPS I 179 
FUTBOLISTES 
Uns dies abans de Nadal, el Futbol Sala Prat va presentar 
els seus 17 equips d’aquesta temporada al pavelló del CEM 
Sagnier, per on van desfilar 179 futbolistes. L’acte, durant el 
qual es va disputar un partit, va tenir una part solidària, amb 
un punt de recollida d’aliments no peribles. 

TROFEU SOLIDARI DE 
PATINATGE CONTRA EL 

CÀNCER INFANTIL
La solidaritat és un dels valors del Club 

de Patinatge de Velocitat del Prat i 
sempre en fa bandera abans de Nadal, 

quan organitza el Trofeu Solidari en 
col·laboració amb l’associació La Lluita 
Team contra el càncer infantil. Els i les 

participants hi van col·laborar amb 
aliments, joguines i la rifa d’un pernil. 

NOUS ÈXITS DEL PATINATGE DE 
VELOCITAT PRATENC
El Prat ha tingut, per primera vegada, representació en 
el Campionat d’Europa absolut de patinatge de velocitat 
en gel, celebrat a Hamar (Noruega) i que ha comptat 
amb Nil Llop (esquerra) i Luisa González (centre), del 
CPV El Prat. Llop ha acabat 7è a la general d’esprint i 
González n’ha estat 14a. Ara preparen la segona part de 
la temporada d’hivern amb les últimes proves de la Copa 
del Món, que pot donar a Llop el bitllet per al Campionat 
del Món absolut per primera vegada. El Mundial júnior 
de febrer serà el repte de González. La també pratenca 
Teresa Moreno ha competit en la Universiada 2023, 
a Lake Placid (EUA). Pel que fa a la modalitat sobre 
rodes, ha arrencat la temporada 2023 amb els Jocs 
Esportius Escolars al patinòdrom del CEM Estruch. (A la 
foto també apareix Ainoa Carreño —dreta—, medallista 
en una de les copes del món neosènior i júnior).  

QUARTA EDICIÓ DELS JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS DE CROS 
El Pratenc Associació d’Atletisme ha organitzat la quarta 
edició dels Jocs Esportius Escolars de Cros, que aquest any 
han col·laborat amb la Fundació CRAM. Hi ha participat 
infants tant de clubs federats com d’escoles del municipi, així 
com atletes d’entitats d’altres localitats del Baix Llobregat. 



IV TORNEIG CIUTAT 
DEL PRAT DE 
PATINATGE ARTÍSTIC 
El Club Patinatge Artístic 
Sagnier ha organitzat la 4a 
edició del Torneig Ciutat del 
Prat, on més de 140 patinadors 
i patinadores s’han reunit en 
la primera prova de l’any, en 
què participa el club pratenc. 
A més de la pràctica totalitat 
d’esportistes del CPA Sagnier, 
hi han participat altres entitats 
convidades. Per a algunes 
de les participants ha estat 
la primera vegada que han 
actuat amb públic.

NOVA EDICIÓ DEL TROFEU 
POTABLAVA DE RÍTMICA 

El CEM Julio Méndez ha acollit una nova 
edició del Trofeu Potablava organitzat pel 

CER Pratenc i que ha comptat amb la 
participació del Rítmica Cor Blau i altres 

entitats de Catalunya i les Illes. La setmana 
anterior ja es va disputar una primera fase 

escolar en categoria benjamí i aleví. Més 
d’un centenar de gimnastes s’han quedat 

en llistes d’espera d’una cita que suposa el 
primer dia de competició per a bona part de 

les participants

L’ASSOCICIÓ ESPORTIVA PRAT, A LA 
RECERCA DE LA PERMANÈNCIA 
El grup tercer de la 2a RFEF ja ha arrencat la segona volta, 
amb una AE Prat que va acabar 2022 en posicions de 
descens a Tercera. Des de cap d’any, l’equip ha acumulat 
una derrota (contra el Lleida al Sagnier) i dos empats (Olot 
i Deportivo Aragón), situant-se 13è, posició de play-out 
(eliminatòria per la permanència), però molt a prop de 
la salvació directa. L’equip afronta ara el segon tram del 
campionat amb el repte d’aconseguir la permanència el 
més aviat possible. 

EL CLUB BÀSQUET PRAT VOL LLUITAR 
PER GUANYAR LA LLIGA I ASCENDIR 
El CB Prat va acabar 2022 jugant-se la primera posició, 
el campionat d’hivern i la classificació per a la final de la 
Copa LEB Plata. Els pratencs van acabar segons la primera 
volta, per darrera del Menorca. Després de dues derrotes 
a Cornellà i Eivissa que els van allunyar de la lluita per 
lideratge, es van recuperar amb cinc victòries seguides 
per tornar a ser segons. Per davant resta gran part de la 
segona volta, amb el repte de lluitar pel campionat de lliga 
i l’ascens a LEB Or. 



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
Milers de nens i nenes gaudeixen 
d’activitats ambientals del CRAM, 
de Fundesplai i d’Espigoladors

Pel CRAM, situat a la platja del 
Prat, hi van passar durant el 
2022 més de 1.500 persones. 
Potser la vostra escola hi va 
anar i hi vau veure les tortugues 
que s’hi estan recuperant! 
Alguns dels vostres professors i 
professores han rebut formació 
sobre el CRAM, on també és 
possible participar fent-hi 
voluntariat.

Consum de proximitat 
i de temporada 
També durant l’any passat, 
més de 2.600 persones —de les 
quals 2.000 eren escolars— han 
pogut aprendre una mica més 
sobre alimentació sostenible 
a l’exposició de la Fundació 
Catalana de l’Esplai (Fundesplai) 
“Menja, actua, impacta” (foto del 
mig), que explica la necessitat 
de consumir productes de 
temporada i de proximitat, 
com ara la Carxofa Prat, un fet 
superimportant per al planeta 
(foto superior). 

Com aprofitar el menjar 
Aquests conceptes i la 
problemàtica que suposa 
llençar aliments i no aprofitar-
los també s’han treballat 
a les activitats de l’entitat 
Espigoladors, que han fet tallers 
d’aprofitament de menjar en 
algunes classes de primària. 
Espigoladors es dediquen a 
passar pels camps de conreu 
del Parc Agrari a espigolar, és 

L’any passat, més de 4.000 persones, entre infants, joves i adults, van participar 
en propostes del Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) i de l’entitat 
Espigoladors, i van visitar l’exposició sobre alimentació sostenible de Fundesplai

a dir, recollir aquelles fruites i 
verdures que els pagesos no 
agafen perquè no les volen a 
les botigues, ja sigui perquè no 
fan la mida adient o perquè 

no tenen l’aspecte desitjat pels 
consumidors, però que són 
igualment bones i nutritives 
(foto inferior). A Espigoladors 
també hi podem fer voluntariat! 



EL PRAT | FEBRER 2023 | 39

A partir d’11 anys

L’illa dels frarets, de Michael Morpurgo, il·lustrat per Benji Davies i traduït 
per David Nel·lo, ens explica que, dins de la foscor més absoluta, trobar 
un far que il·lumina pot significar un abans i un després a la teva vida. Hi 
ha llibres que t’omplen de sensacions mentre els llegeixes i aquest n’és 
un bon exemple. En aquesta història trobareu un relat d’amistat entre 
un nen, un artista i un fraret perdut, un relat sobre la importància de les 
noves oportunitats i de com l’esperança pot ser un motor inesgotable. 
Només per les il·lustracions, ja val la pena obrir aquest llibre. 

La Biblioteca us 
recomana un llibre

El 16 de desembre es va celebrar 
l’acte de renovació del Consell 
d’Infants, el principal òrgan de 
participació dels infants de la 
ciutat. Diferents nens i nenes 
del Consell del curs passat van 
explicar com la seva participació 
els va ajudar a aprendre valors 
com el treball en equip, a 
conèixer més sobre les malalties 
cròniques que afecten als 
infants o la normativa sobre 

Es renova el Consell d’Infants...

format per nois i noies que 
cursen Secundària i que van 
explicar el tracte discriminatori 
que a vegades pateixen com 
a adolescents, el consum de 
drogues entre els menors de 
18 anys o la necessitat de més 
oferta d’oci nocturn per al 
jovent de la ciutat.

A elprat.tv trobareu un vídeo 
sobre l’acte

Membres dels Consells i les seves 
famílies a la pl. de la Vila.l’ús de patinets a la ciutat. Els 

nous membres del Consell van 
explicar com van viure la seva  
primera activitat a la 49a Fira 
Avícola, i van escoltar altres 
nens i nenes per conèixer les 
temàtiques que més el interessa 
treballar durant aquest curs: 
la cura dels espais naturals i 
parcs o l’increment d’activitats 
adaptades per a persones amb 
mobilitat reduïda, per exemple.

...i es posa en marxa 
el de l’Adolescència 
Enguany s’ha posat en marxa 
el Consell de l’Adolescència, 




