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La desigualtat per raó de gènere és un fet en tots els àmbits de la nostra 
societat. Per això, la revista el Prat commemora el Dia de la Dona incorporant 
en moltes de les pàgines del número de març indicadors d’àmbits ben 
diversos de la nostra ciutat i del nostre país que ens recorden tota la feina que 
queda per fer per avançar cap a una societat igualitària.





EL PRAT | MARÇ 2023 | 5

l rendimiento de cuentas de for-
ma clara y transparente es una 
obligación de cualquier gobier-
no que pretenda ser abierto. Y 
por eso considero fundamental 
que el ejecutivo municipal expli-

que cómo ha desplegado el Plan de Actuación 
Municipal 2020-23 que el plenario aprobó con 
un amplio apoyo de las fuerzas progresistas en 
diciembre del 2019. Cuatro años después, El Prat 
del futuro que esbozábamos entonces empieza 
a ser una realidad y, para conversar sobre cómo 
lo hace, el 9 de marzo hemos convocado a una 
audiencia pública en el Cèntric a la que está in-
vitada toda la ciudadanía.

Mejorar nuestra ciudad ha sido la inspiración 
de este PAM, y para ello se fijaba entre sus ob-
jetivos prioritarios el avance hacia un Prat más 
sostenible y también feminista. Nadie duda hoy 
en día que debemos avanzar hacia formas de 
vivir, producir y consumir más sostenibles. Tam-
bién hacia una movilidad más sostenible. Nadie 
duda tampoco que las ciudades somos unos 
agentes clave para hacerlo. La cuestión es cómo. 
En El Prat, lo hacemos con sentido común y pro-
puestas innovadoras. Lo que diferencia a El Prat 
de otras ciudades no es la mejora del espacio 
público para poner a las personas en el centro, 
dado que somos muchas las ciudades que nos 
esforzamos en este sentido. Lo que nos sitúa en 
la vanguardia son los nuevos servicios con los 
que estamos acompañando estas mejoras: en 

las últimas semanas, por ejemplo, El Prat se ha 
convertido en una de las seis ciudades pioneras 
en el despliegue del nuevo servicio metropolita-
no de bicicleta eléctrica compartida, el Ambici, 
que ya usan cientos de pratenses. Y desde este 
marzo, nos convertiremos en la ciudad catalana 
con mayor flota municipal de vehículos eléctri-
cos compartidos. Ya están empezando a funcio-
nar en fase de pruebas, y os invito a probar este 
nuevo servicio de transporte público.

El segundo objetivo al que hacía referencia 
es el avance hacia una ciudad más feminista. 
En marzo, con motivo del 8M, reivindicamos la 
importancia de esta lucha feminista que debe 
inspirarnos cada día del año. Una reivindicación 
feminista que debe tener momentos para las 
palabras y los discursos, pero que debe traducir-
se con hechos concretos. Y que obliga a las insti-
tuciones a estar a la altura de lo que las mujeres 
reclaman con fuerza en las calles cada 8M. Esto, 
en El Prat, se traduce en medidas como la me-
jora del Servei d’Atenció a la Dona que hemos 
impulsado en los últimos años.

Así, avanzando en sostenibilidad y en femi-
nismo, es como asentamos las bases de El Prat 
del futuro. Porque una ciudad más sostenible 
es una ciudad en la que todo el mundo pueda 
vivir mejor de forma más saludable. Y porque 
una ciudad más feminista, que persiga siempre 
mayores cotas de igualdad en clave de género, 
es una ciudad mejor para todos y todas.

E
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Una ciutat més sostenible i 
més feminista: un Prat millor

l rendiment de comptes de forma 
clara i transparent és una obli-
gació de qualsevol govern que 
pretengui ser obert. I per això 
considero fonamental que l’exe-
cutiu municipal expliqui com ha 

desplegat el Pla d’Actuació Municipal 2020-23 
que el plenari va aprovar amb un ampli suport 
de les forces progressistes el desembre del 2019. 
Quatre anys després, el Prat del futur que es-
bossàvem llavors comença a ser una realitat i, 
per conversar sobre com ho fa, el 9 de març hem 
convocat una audiència pública al Cèntric a la 
qual està convidada tota la ciutadania.

Millorar la nostra ciutat ha estat la inspiració 
d’aquest PAM, i per fer-ho es fixava entre els seus 
objectius prioritaris l’avenç cap a un Prat més 
sostenible i també més feminista. Ningú dubta 
avui en dia que hem d’avançar cap a formes de 
viure, produir i consumir més sostenibles. I tam-
bé cap a una mobilitat més sostenible. Ningú 
dubta tampoc que les ciutats som uns agents 
clau per fer-ho. La qüestió és com. Al Prat, ho 
fem amb sentit comú i propostes innovadores. 
Allò que diferencia el Prat d’altres ciutats no és 
la millora de l’espai públic per posar les perso-
nes al centre, atès que som moltes les ciutats 
que ens esforcem en aquest sentit. Allò que ens 
situa a l’avantguarda són els nous serveis amb 
què estem acompanyant aquestes millores: en 

les darreres setmanes, per exemple, el Prat s’ha 
convertit en una de les sis ciutats pioneres en 
el desplegament del nou servei metropolità de 
bicicleta elèctrica compartida, l’Ambici, que ja 
usen centenars de pratencs i pratenques. I des 
d’aquest març, ens convertirem en la ciutat cata-
lana amb una major flota municipal de vehicles 
elèctrics compartits. Ja estan començant a fun-
cionar en fase de proves, i us convido a provar 
aquest nou servei de transport públic.

El segon objectiu al qual feia referència és 
l’avenç cap a una ciutat més feminista. El mes 
de març, amb motiu del 8M, reivindiquem la 
importància d’aquesta lluita feminista que ens 
ha d’inspirar cada dia de l’any. Una reivindica-
ció feminista que ha de tenir moments per a les 
paraules i els discursos, però que s’ha de traduir 
amb fets concrets. I que obliga les institucions a 
estar a l’alçada del que les dones reclamen amb 
força als carrers cada 8M. Això, al Prat, es tradueix 
en mesures com la millora del Servei d’Atenció 
a la Dona que hem impulsat en els darrers anys.

Així, avançant en sostenibilitat i en feminis-
me, és com assentem les bases del Prat del futur. 
Perquè una ciutat més sostenible és una ciutat 
on tothom pugui viure millor de forma més sa-
ludable. I perquè una ciutat més feminista, que 
persegueixi sempre majors cotes d’igualtat en 
clau de gènere, és una ciutat millor per a tothom.

E
Un 67 % de les persones que fan 
ús del Servei d’Informació Juvenil 
són dones.



La jornada a temps parcial té nom de 
dona: el 27 % enfront del 12 % dels 

homes.
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a nostra ciutat es 
prepara per com-
memorar una de les 

dates més importants del calendari 
feminista: el 8 de març, Dia Inter-
nacional de les Dones. El 8M és una 
data que pretén reivindicar la igualtat 
entre dones i homes i, alhora, també 
lluitar per l’eliminació de la discrimi-
nació per raons de gènere.

Durant les properes setmanes es 
duran a terme tot un seguit d’activi-
tats organitzades per l’Ajuntament i 
les diferents entitats i col·lectius fe-
ministes del Prat. El programa inclou 
diferents formacions, xerrades, taules 
rodones i tallers amb l’objectiu de 
continuar conscienciant i sensibilit-
zant la ciutadania pratenca.

Trobareu tota la informació sobre 
el programa del 8M al Prat en el web 
elprat.cat/dones.

Juntes, més fortes  
Enguany, la campanya entorn del Dia 
Internacional de les Dones a la nostra 
ciutat vol visibilitzar i posar en valor 
la sororitat. Aquest concepte s’entén 
com la recerca de relacions positives, 
de participació, aliança i solidaritat 
entre totes les dones del món, dones 
de diversos orígens i condicions amb 
una fita comuna: erradicar les des-
igualtats, les violències i les discrimi-
nacions que pateixen per tal d’acon-
seguir una societat justa i igualitària.

El lema escollit per fer la difusió del 
programa d’activitats a les xarxes so-
cials és #JuntesMesFortes. El podreu 
trobar juntament amb l’etiqueta #El-
PratFeminista.

Marxa feminista i acte 
a la plaça Catalunya  
El tradicional acte central per comme-
morar el Dia Internacional de les Dones 
es durà a terme el dimarts 7 de març, 
a les 18:30 h, a la plaça Catalunya. Al 
voltant d’aquest acte s’ha dut a terme 
un procés comunitari previ del qual 
ha sorgit la creació i posada en marxa 

L

d’un acte simbòlic i reivindicatiu en for-
ma de marxa feminista. 

La marxa sortirà a les 18 h des de la 
font del Lleó (a la cruïlla de l’avingu-
da Verge de Montserrat amb el carrer 
Frederic Soler) i arribarà a la plaça Ca-
talunya enmig de càntics i proclames 
feministes.

Un cop allà, es donarà inici a l’acte 
amb Entranya, una representació di-
rigida per Marina Mora i que tindrà 
motius tribals com a fil conductor. 
Aquesta performance feminista gi-
rarà entorn de la haka, una dansa 
tradicional d’origen maori, conegu-

da per ser el ball que fan els equips 
nacionals de rugbi de Nova Zelanda 
abans de cada partit.

Entranya pretén mostrar la tribu 
com a símbol de creixement indivi-
dual i col·lectiu i, alhora, representa 
una actitud de força de grup, de refu-
gi, cura, empatia, música, foc i dansa. 
En l’imaginari social, les tribus són un 
espai segur per a la pròpia identitat 
i, alhora, són un símbol de suport i 
escut. També suposen un sentiment 
de pertinença basat en la unió, els 
lligams més ancestrals, l’empodera-
ment i la llibertat.

8M: el valor de 
la sororitat

A Catalunya, la taxa de risc de pobresa és 
d’un 25,1 % per a les dones i d’un 22,1 % per 
als homes.



“Les polítiques feministes vetllen 
per avançar cap a una societat 
molt més igualitària, millorar la 
qualitat de vida i la visibilització 
de les diversitats. Aposten per la 
creació d’espais com el 8M, on 
es fan visibles les dones: diverses, 
lluitadores i presents. També 
promouen espais de cures i de 
sororitat que mostren quina és 
la voluntat ciutadana i quin és el 
camí que volem emprendre.” 

Lucía Eslava Ramírez 
Estudiant del grau d’Estudis 
Socioculturals de Gènere 

“El 8M representa el dia en què es 
visibilitza la reafirmació que totes 
les persones hem de ser iguals. Cal 
un dia així perquè ningú oblidi el 
dret sobre el principi d’igualtat, 
que a la nostra escola es treballa 
des del primer dia amb tots els 
nens i nenes. Les meves filles 
viuen aquesta jornada com una 
festa reivindicativa que les noves 
generacions celebraran quan el 
triomf de la igualtat sigui un fet. 
Però perquè arribi aquest dia 
hem de continuar amb les nostres 
reivindicacions i treballant plegades, 
tant a casa com a l’escola”.

Ainhoa Pérez Oliver
Presidenta de l’AFA de l’Escola 
Sant Jaume

El Cercle d’Homes és un 
col·lectiu que busca alternatives 
reals contra els valors de 
masculinitat històricament 
heretats i que ens porten 
a adoptar conductes que 
priven de llibertat les dones. 
Treballem aquesta problemàtica 
des d’una mirada oberta i 
igualitària. Per això donem el 
nostre suport incondicional 
a la celebració del 8M”. 
(Contacte amb el Cercle 
d’Homes del Prat: 
cercledelprat@gmail.com)

Alejandro Alonso García 
Membre del Cercle d’Homes 
del Prat 

Imatge de la campanya
A la pàgina 6 d’aquesta revista hi apareix el cartell del 8M 
del Prat d’enguany. Durant aquest 2023, les campanyes al 
voltant del Dia Internacional de les Dones, de la Trobada 
de Dones i del Dia Internacional contra les Violències 
Masclistes les durà a terme l’artista pratenca Laia Ruz en 
cooperació amb l’Atòmica, una associació cultural pratenca 
dedicada a les arts visuals i que gestiona l’Escola d’Arts 
Visuals del Prat.

Totes tres tindran un mateix fil conductor per tal de 
donar una continuïtat visual a les campanyes feministes 
més importants de la ciutat. L’element comú d’enguany 
serà la unió dels cossos de les dones. 

L’objectiu és donar forma a la idea que les dones estan 
unides i treballen juntes per visibilitzar i erradicar les 
diferents formes d’opressió, i com, entrellaçades, poden fer 
front a les diferents situacions que les interpel·len. 

D’altra banda, els elements naturals que acompanyen les 
dones, i que les abracen i uneixen, volen evidenciar-ne els 
vincles, la vida, la força, el respecte, la cura, l’esperança i la 
voluntat de créixer juntes. 

El 56,4 % d’estudiants 
universitaris del Prat són 

dones.



EL PRAT | MARÇ 2023 | 9

L’Ajuntament amplia l’horari del 
Servei d’Informació i Atenció a 
Dones i a persones LGBTIQ+

l Servei d’Informa-
ció i Atenció a les 
Dones (SIAD) i el 

Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ (SAI) 
són lliures i gratuïts, i treballen amb la 
finalitat de potenciar els processos 
d’autonomia i contribuir a la supera-
ció de les situacions de desigualtat de 
gènere.

Increment pressupostari  
Durant l’any 2023, l’Ajuntament apos-
ta fort per les polítiques feministes i 
LGBTIQ+ i incrementa la inversió per 
ampliar el servei i millorar l’estabilitat 
de les professionals en un 24 % res-
pecte del pressupost anterior; concre-
tament, 25.730,30 €. 

Ha estat una inversió econòmica 
important adreçada a col·lectius que 
pateixen situacions de discriminació 
i desigualtats; és per això que dones, 
persones LGBTIQ+, joves i menors en 
situació de violència masclista han re-
duït el temps d’espera per rebre aten-
ció tant per part del SIAD com del Punt 
SAI. Així mateix, s’han pogut reforçar 

E els espais d’atenció individual, coordi-
nació i accions de grup.

Ampliació de l’atenció 
psicològica  
L’equip de psicòlogues especialitzades 
en l’atenció a persones adultes ha am-
pliat l’horari i, des del mes de febrer, fa 
atenció a jornada completa. Per la seva 
part, la psicòloga especialitzada en in-
fants i joves ha ampliat en més d’un 35 
% l’horari d’atenció setmanal.

També l’Espai Lila, un servei d’acom-
panyament i assessorament per a 
joves d’entre 12 i 30 anys que té lloc 
a El Lloro (Serveis de Joventut), incre-
menta el seu horari i ofereix 10 hores 
d’atenció setmanal.

L’assessorament jurídic manté el seu 
horari de 10 hores setmanals.

L’any 2022, en dades
Durant el 2022 es van fer al SIAD-SAI 2.941 atencions a 902 persones, 
de les quals 858 van ser dones i 44, homes. L’atenció a les víctimes de 
violències masclistes suposa un 40 % del total. El tipus de violència 
més freqüent és la física (36 %), seguida de la psicològica (35 %) i 
la múltiple (22 %). Respecte del Punt SAI, 23 persones del col·lectiu 
LGBTIQ+ van rebre 35 vegades atenció del Servei durant el 2022.

Accés al 
SIAD-SAI
El servei s’ofereix a les Cases 
d’en Puig (pl. Agricultura, 4) i 
s’hi pot accedir directament 
o per derivació d’un altre 
servei, una entitat o persones 
conegudes. Cal demanar-hi 
cita, presencialment, per 
telèfon (93 379 00 50, ext. 
5600) o per correu electrònic 
(siad@elprat.cat).

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) 
del Prat va atendre l’any passat 858 dones, 335 en 
situació de violència masclista.



Mujeres Maravillas es 
un proyecto artístico 
amateur que interpreta 
textos de la escritora 
pratense VaneMaravillas 
escenificados por voces de 
actrices locales; historias 
femeninas que claman 
por el empoderamiento 
y el respeto a la mujer, al 
colectivo LGTBIQ+ y, en 
general, a todos los seres 
que navegan en el mar 
de las desigualdades. En 
esta entrevista hablamos 
con VaneMaravillas y con 
tres mujeres del colectivo: 
Vane Vigil, Madaly Ortiz 
y Yolanda Domènech. 

“Cuando alguien 
reacciona mal 

a nuestras 
reivindicaciones te das 
cuenta de que todavía 
queda mucho camino”

Colectivo artístico Mujeres
Maravillas

Només el 40 % dels contractes 
formalitzats al Prat l’any 2022 van ser 

signats per dones.

De izquierda a derecha: 
VaneMaravillas, Madaly Ortiz, 
Vane Vigil y Yolanda Domènech.
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¿Cómo se comenzó a gestar este 
colectivo de mujeres que llevan 
al escenario escritos tuyos que, 
en principio, eran solo para ti, de 
tipo más bien terapéutico?
VaneMaravillas: Nos unió el azar. Al-
gunas ya nos conocíamos a través del 
grupo Puro Teatro. Fue amor a primera 
vista. Me dijeron que habían leído mis 
textos del blog (vanemaravillas.es) 
y les habían encantado, y se empezó a 
gestar la idea. La primera actuación fue 
en el Centre Cívic Jardins de la Pau, hace 
ya 5 años. Ya han pasado muchas mu-
jeres por el colectivo y también chicos; 
por supuesto, bienvenidos sean. 

Tus textos ¿se basan en tus 
experiencias?
VM.: Sí, siempre digo que si no vivo no 
escribo. Por eso ahora, que estoy ena-
morada y tengo una vida emocional-
mente más estable, no produzco tan-
to. Como toda artista, en parte vivo un 
poco del drama.

¿Cómo os surgió la idea de 
representar los textos de 
VaneMaravillas?
Madaly Ortiz: Estábamos haciendo tea-
tro y vino ella con sus textos —yo ya 
había leído algo— y, como dice ella, fue 
amor a primera vista. 
Yolanda Domènech: Yo no la conocía, 
pero fue leer los textos y decir que sí 
enseguida, porque nos sentimos todas 
representadas.

¿Qué sensación te dio ver tus 
textos en formato teatral?
VM.: Los pelos de punta. Superemocio-
nante. Te das cuenta de que tus senti-
mientos no son únicos, que casi todas 
sentimos igual y vemos las cosas igual. 
De hecho, tras algunos bolos venían 
mujeres a explicarme que a ellas les 
pasaba lo mismo pero que no lo sabían 
expresar con palabras. 

Y para vosotras, como actrices, 
¿también es emocionante?
Vane Vigil: Tener a una persona que 
además es amiga, que te escriba, es fan-
tástico. Pensad que muchas de las que 
actuamos no sabemos escribir o dirigir, 

y estamos esperando que nos vengan a 
buscar para producir o crear algo. Y para 
nosotras, poder poner voz a sus escritos 
es un caramelo, porque es muy agrade-
cido encontrar en ellos lo que nosotras 
sentimos y sufrimos pero no sabemos 
expresar. 

También habéis colaborado 
con un grupo de lectura de 
mujeres mayores. ¿Cómo fue la 
experiencia?
V. V.: Recuerdo que fue justo después 
del confinamiento y nos sorprendió su 
reacción, porque teníamos un poco de 
miedo por el salto generacional porque 
tratábamos textos duros y muy incisi-
vos. Aprendimos que con más de 70 
años se puede decir “sexo”, “orgasmo”, 
“clítoris”, “f...”
Y. D.: Fue un regalo estar con ellas.
VM.: Sí, porque, pese al salto generacio-
nal, nos sentimos muy cómodas. Y entre 
el público también vinieron muchas 
mujeres mayores y, en algunos casos, se 
las vio emocionadas.

De hecho, esto os ha pasado 
bastante: ver a parte del público 
emocionarse e incluso llorar. 
M.O.: Y esto nos ha pasado también con 
chicos, que es mucho más difícil, porque 
ya no es un salto de generación, sino de 
sexo. Una pasada. 
Y. D.: A veces nosotras mismas nos emo-
cionamos mientras actuamos. De he-
cho, me pasó una vez leyendo un texto 
que me tocaba mucho personalmente 
en aquel momento.

El pasado 25N se realizó una 
idea novedosa tuya en El Prat, 

empapelando la ciudad con 
frases que empezaban diciendo 
“Estoy hasta el coño de…”.
VM.: Todo empezó a través de mi cuen-
ta de Instagram y, desde ahí, fue cre-
ciendo, ya que se pidió la participación 
de la gente. Muchas mujeres aportaron 
ideas para acabar la frase que comenza-
ba de la manera en que tú has dicho. Me 
llegaron más de cien; algunas las pudi-
mos aprovechar, otras no porque eran 
demasiado personales.
Y.D.: Una anécdota fue que un grupo de 
chavales de unos 15 años, unos machi-
tos, arrancaron los carteles que acababa 
de pegar. Se lo recriminé y se marcharon 
corriendo… 
VM.: A mí, un vecino de la calle me pre-
guntó si después retiraríamos los carte-
les. Esa era su principal preocupación. 
Por suerte, éramos muchas mujeres y le 
“invitamos” a irse para casa. 
V. V.: También en el acto central en pl. 
Catalunya una persona vino a recrimi-
narnos la acción. 
VM.: Cuando alguien reacciona mal a 
nuestras reivindicaciones te das cuenta 
de que todavía queda mucho camino. 

Para el 8M de este año ¿tenéis 
previsto hacer algo?
VM.: Esta vez no, porque además hay 
muchas actividades programadas. Pero 
no estamos paradas; surgirá algo en el 
futuro, ya lo veréis. Además, no solo hay 
que reivindicar el 25N y el 8M, sino du-
rante todo el año. 
V. V.: Además, nosotras también somos 
público y colaboramos con otras inicia-
tivas de otros colectivos. 

Isa Gonzalo Isla

El colectivo Mujeres Maravillas concedió una entrevista 
al magazín matinal Planeta Prat de elprat.radio, 
de la que ha sido extraído el texto de esta página 
y que se puede recuperar en elpratradio.com. 

L’any 2021, el 62,2 % de les dones catalanes 
llegia habitualment, mentre que entre els 
homes ho fa el 47 %.



El 36,6 % de l’alumnat de 
formació professional al Prat 

són dones.

Carmelo Declara Merino

Los beneficios, 
para las mayorías

Aprovecha la 
oportunidad
Queda poco para acabar este 
mandato y ya puedes ver tú mismo 
la transformación a peor de El Prat en 
el primer mandato del alcalde Mijoler 
apoyado por el Partido Socialista y 
Esquerra Republicana. Desde Ciutadans 
nos hemos dejado la piel para intentar 
frenar este desgobierno.

Se han eliminado innumerables 
plazas de aparcamiento público para 
vehículos particulares y tienen la 
intención de eliminar muchas más. 
Aparcar se está convirtiendo en misión 
imposible, como habrás podido sufrir en 
primera persona. Se han empeorado las 
condiciones de trabajo de las personas 
que trabajan directa o indirectamente 
para el Ayuntamiento, así como los 
servicios asistenciales prestados a 
nuestros vecinos. Se han malgastado 
muchos millones de euros en la compra 
de un edificio innecesario al inicio de 
la pandemia, mientras aún no se ha 
puesto la primera piedra de la residencia 
para las personas mayores. Se han 
destruido campos de cultivo y se han 
cambiado por el gris del cemento y el 
alquitrán en el Eixample Sud, mientras 
que por el norte habría espacio más que 
suficiente para construir innumerables 
viviendas sin tener que mermar nuestro 
delicado medio ambiente del Delta del 
Llobregat. Se quiere construir un nuevo 
ambulatorio y en los que tenemos 
funcionando falta personal y material 
técnico; por ejemplo, un pediatra de 
urgencias. El Prat está mucho más sucio 
e inseguro, con una evidente falta de 
efectivos policiales.

Y así podría seguir y seguir, pero sé 
que tú ya sabes que estamos mucho 
peor que hace cuatro años. Por lo tanto, 
en tu mano está cambiar a mejor, y desde 
Ciutadans te animamos a que te rebeles.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Medidas como el tope al gas o la 
bonificación a los carburantes han 
supuesto una bajada considerable de la 
inflación; no obstante, no se han visto 
reflejadas en el precio de los alimentos. 
Mientras la subida anual de precios 
se situó en el 5,7 %, los alimentos se 
encarecieron un 15,4 %, y esto afectó 
a los más básicos. Ante esta situación, 
hemos propuesto una bonificación del 
14,4 % sobre el precio de la cesta básica 
de alimentos. Esta medida tendría una 
repercusión mayor en aquellos hogares 
con menos rentas, que son a la vez los que 
destinan una mayor parte de sus ingresos 
a la alimentación, y reduciría el precio de 
productos como la leche, aceite, huevos, 
carne, pescado, frutas o pan.

Otra propuesta que hemos 
presentado ha sido para paliar las 
consecuencias de la subida del Euribor. 
Este incremento, del 3 %, está teniendo 
una consecuencia directa en los gastos 
mensuales de las familias. Se estima 
que nos encontremos con subidas de 
más de 200 euros al mes. La propuesta 
consiste en limitar al 0,1 % el diferencial 
que se aplica sobre el Euribor a todas las 
hipotecas de menos de 300.000 €. Esta 
medida es asumible por los bancos, ya 
que mantendrán un pequeño beneficio. 
Lo que no es asumible son unos 
beneficios récord para el sector bancario 
mientras las familias tienen dificultades 
para pagar la letra de su hipoteca.

En nuestra ciudad hemos dado un 
paso importante con la puesta en marcha 
de la empresa Energia del Prat, con el 
propósito de suministrar electricidad 
limpia de procedencia local y a mejor 
precio a las familias y empresas de El Prat, 
y os invito a visitar la Casa de l’Energia, 
situada en la c. Ignasi Iglesias, 9, para 
ahorrar en vuestra factura de la luz.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat
cselprat.org

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Sempre he cregut que la política 
és negociació i diàleg amb un únic 
objectiu: posar  les persones al centre 
de qualsevol decisió i millorar-ne la 
vida. En l’última negociació del 2022 
amb l’equip de govern, Esquerra 
Republicana va forçar un acord que 
posava totes les forces progressistes 
locals a favor d’uns pressupostos 
municipals. Vam poder incloure-hi 
tres partides que eren reivindicacions 
nostres des de feia anys:

Primer, 50.000 € per ajudar 
el jovent en el moment de cursar 
estudis postobligatoris o d’FP. 
Necessitem professionals que 
responguin a les necessitats de les 
empreses. Cal reduir l’atur i combatre 
part de les desigualtats socials al Prat.

Segon, s’ha augmentat fins 
als 70.000 € la partida per tenir 
dinamitzadors comercials al carrer, 
que funcionin com a enllaç entre els 
i les comerciants i l’Ajuntament.

I tercer, 30.000 € per dotar 
la ciutat d’un servei municipal de 
transport adaptat a les persones 
amb mobilitat reduïda. Aquesta 
és una competència del Consell 
Comarcal, però corre pressa millorar 
aquests serveis. Els nostres veïns 
amb dificultats de mobilitat no poden 
continuar esperant. Mentre arribem 
a una solució idònia en el servei 
prestat des del Consell Comarcal, cal 
oferir un bon servei des de la ciutat. 

El Prat pot ser millor. Volem ser 
al costat de la gent i que la ciutat 
sigui millor per a tothom: aquest és 
l’únic objectiu de l’equip de persones 
que formem Esquerra Republicana 
al Prat. 

Útils a les persones

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



A Catalunya, el 72,5 % de les llicències 
esportives són d’homes, i només el 27,5 % 
són de dones.

Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

El Partido Socialista es el partido 
de referencia en la lucha por la igualdad 
y los derechos de las mujeres. Los valores 
feministas forman parte de nuestra esencia 
democrática y estamos comprometidos 
para erradicar todo tipo de desigualdades: 
el primer gobierno paritario en la historia 
de España fue socialista y también fuimos 
pioneros en la aprobación de una ley 
integral contra la violencia de género. 

Pero a pesar de todos los avances 
conseguidos, aún queda un largo camino 
por recorrer hacia la igualdad real y 
todavía quedan brechas de género que 
hacen que las mujeres tengan menos 
poder adquisitivo que los hombres. 

Todavía hay mujeres explotadas 
al servicio de hombres que creen que 
pagar por tener sexo es un derecho y 
también hay mujeres que se alquilan 
como meros úteros para satisfacer el 
deseo de paternidad o maternidad 
de personas que creen que todo 
se puede comprar en esta vida. 

Todavía son las mujeres las que 
mayoritariamente sacrifican sus carreras 
profesionales para el cuidado de sus 
hijos y hay mujeres que son asesinadas 
por hombres que dicen amarlas.

Y pese a esto, aún hay partidos 
políticos que niegan esta violencia 
estructural contra las mujeres. Los y las 
socialistas tenemos claro que nuestra 
prioridad es tener un mundo más justo, 
más igualitario y más feminista.

El feminismo sigue siendo 
necesario como herramienta de 
transformación social para garantizar 
los derechos y libertades de las 
mujeres. Si no hay igualdad real no 
hay una verdadera democracia. 

Amb motiu del 8M reivindiquem 
la importància d’una lluita feminista 
que ha de ser diària. I que, més enllà 
de les grans proclames, ha de treballar 
per l’erradicació del masclisme i per la 
igualtat real de les dones amb recursos i 
mesures concretes. Ara, i aquí.

Això és el que fèiem al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), que dedicava un dels 
seus eixos a plantejar mesures per fer 
una ciutat més feminista, com reforçar 
els serveis d’atenció a la dona i als 
col·lectius LGBTI+ i el Consell de les 
Dones o promoure el compromís dels 
homes contra la violència masclista. Els 
primers mesos del 2023 ens han portat 
altres assoliments d’accions previstes 
al PAM, com la constitució de l’Energia 
del Prat. O el desplegament de sistemes 
pioners per promoure a una mobilitat 
urbana més sostenible i saludable.

Avancem malgrat que aquest ha 
estat un mandat complex, condicionat 
per la pandèmia. Des de l’equip de 
govern ens enorgulleix la capacitat 
que ha tingut aquest Ajuntament, les 
persones que hi treballen, per adaptar-
se a la situació sense que ningú quedi 
enrere. I haver aconseguit que la ciutat 
continués millorant sense que el conjunt 
de famílies hagués d’afrontar pujades 
d’impostos. Assolirem més d’un 90 % 
d’acompliment del PAM en un context 
advers, i voldríem agrair a tothom que 
ho ha fet possible i retre comptes a 
la ciutadania. Per això us convidem a 
l’audiència pública de retorn del PAM 
que farem al Cèntric el dia 9, on també 
explicarem com seguirem millorant el 
Prat, per a les persones que hi vivim i 
perquè les generacions futures hi trobin 
el seu lloc al món.

Sin feminismo no 
hay democracia

Juntes som més 
fortes, juntes 
millorem el Prat 

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Ajuntament del 
Prat ha posat en 
marxa un servei 

de vehicles elèctrics compartits que 
podran fer servir tant els treballadors 
i les treballadores municipals, en els 
seus desplaçaments per motius de fei-
na, com la ciutadania en general per a 
usos particulars. 

El servei estarà disponible a partir 
de l’1 de març en període de proves. 
Durant els matins dels dies labora-
bles, alguns dels vehicles disponibles 
es reservaran per a usos municipals. 
La resta del temps s’alliberaran tots 
els cotxes per a la resta de persones. 
La idea del servei és que pugui ser útil 
per a usos puntuals i poc sovintejats, 
especialment per a qui no disposa 

Els vehicles estan estacionats a la via 
pública, en una de les 4 estacions ha-
bilitades per a la recàrrega: pl. Espan-
ya; av. Verge de Montserrat, davant 
de l’Escola Galileo Galilei; av. Verge de 
Montserrat, davant de les Cases d’en 
Puig, i al costat del Centre de Promo-
ció Econòmica. Les persones que facin 
ús d’algun d’aquests vehicles, un cop 
finalitzat el servei, l’hauran de deixar 
a la mateixa estació on l’han agafat 
i amb el sistema de càrrega activat. 
L’aplicació mòbil també permetrà 
obrir i tancar el vehicle (la clau n’estarà 
a l’interior).  

L’

El servei està obert a tothom que viu o treballa al 
Prat i l’Ajuntament ha contactat amb empreses 
del municpi perquè també comparteixin el seus 
vehicles elèctrics i augmentar així la flota disponible

S’engega el servei de cotxes elèctrics 
municipals compartits

El Prat esdevé així 
la ciutat catalana 
amb la major 
flota de vehicles 
elèctrics municipals 
compartits

RERERENTS A CATALUNYA
de vehicle propi però sí de permís de 
conducció. 

Com abonar-s’hi 
El servei el gestiona la cooperativa 
sense afany de lucre Som Mobilitat, i 
per fer-lo servir cal fer-se’n soci pagant 
10 € l’any. La persona abonada haurà 
de reservar prèviament el servei mit-
jançant l’aplicació mòbil “El Prat Cars-
haring” (és tant a Google Play com a 
App Store). Gràcies a aquest sistema, 
sempre es trobarà el vehicle amb la 
bateria recarregada al 100 %, el que 
permetrà fer entre 250 i 300 km, se-
gons el model de vehicle. 

Fins a 12 vehicles 
i 4 estacions 
El servei ha començat amb 8 cotxes, 
però s’ampliarà els propers mesos 
fins a 12, incloent-hi una furgoneta. 
D’aquesta manera, el Prat esdevindrà 
la ciutat catalana amb la flota més 
gran de vehicles elèctrics municipals 
compartits.

El 57 % de les persones usuàries dels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social del Prat 

són dones.
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Excel·ent acollida de l’Ambici, 
la bici elèctrica compartida
Recentment, també es va posar en marxa al Prat un altre servei de 
mobilitat sostenible elèctrica compartida, l’Ambici. Aquest sistema 
s’està desplegant a tota l’àrea metropolitana menys a 
Barcelona, on ja funciona el Bicing. El Prat és una de les 
6 primeres ciutats on s’ha posat en marxa. Les previsions 
apunten que l’Ambici el faran servir uns 1,2 milions de 
persones, i el cost del servei —aquest primer any— és de 25 
euros anuals. Tota la informació de l’Ambici en aquest QR.

Tarifes reduïdes 
La tarifa del servei, bonificada per a 
l’ús ciutadà en un 30 % per l’Ajunta-
ment del Prat respecte del preu estàn-
dard, és de 3,15 €/hora i de 31,5 €/dia. 
D’aquesta manera, el preu d’ús d’un 
d’aquests vehicles al Prat és més baix 
que el lloguer d’aquest servei en qual-
sevol altra ciutat. 

L’Ajuntament vol que empreses del 
municipi s’adhereixin a la iniciativa i 
que hi aportin vehicles que puguin fer 
servir les seves plantilles i que, fora de 
l’horari laboral, estiguin també dispo-
nibles per a la ciutadania.

Vídeo a elprat.tv

El Prat estrena 18 punts de recàrrega
El 17 de febrer es van posar en servei al Prat 18 punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, ubicats a les quatre estacions on hi ha cotxes del 
carsharing municipal (que tindran recarregadors reservats). 

La xarxa és oberta a qualsevol persona que vulgui recarregar-hi el 
seu vehicle i, també en aquest cas, funciona mitjançant una aplicació 
mòbil, l’”EV Charge” (disponible a Google Play i App Store). 

Entre els punts de recàrrega elèctrica n’hi ha de ràpids (potència 
de 50 Kw) i de semiràpids (potència de 22 Kw). La tarifa del servei és 
de 0,25 euros/kWh durant el dia (de 8 a 22 h) i 0,20 euros/kWh durant 
la nit. Els nous punts de recàrrega se sumen als que ja hi ha als 
aparcaments de Prat Espais i als que ha desplegat l’AMB a la ciutat.

Tant aquest servei com el de cotxe compartit estan cofinançats 
pel programa d’ajuts per a projectes innovadors en mobilitat 
elèctrica MOVES Proyectos Singulares, del Ministeri per a la Transició 
Energètica i el Repte Demogràfic, finançats amb els fons europeus 
Next Generation. El cost global d’aquests serveis és de 300.000 €.

Trobareu 
informació 
detallada del 
servei a través 
d’aquest QR

Al Prat, la bretxa salarial a favor dels homes és del 24 %, 
és a dir, els homes perceben de mitjana 6.766 euros 
anuals més que les dones 
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Ajuntament, entitats, 
empreses i ciutadania 
constitueixen 
Energia del Prat

Escola Charles 
Darwin va acollir, 
el 3 de febrer, la 

constitució oficial, davant notaria, de 
la comunitat ciutadana d’energia del 
Prat. Aquesta empresa mixta, anome-
nada Energia del Prat, s’ha constituït 
amb un capital de 300.000 €: 120.000 
aportats pel teixit econòmic i social 
de la ciutat i 180.000 per l’Ajuntament 
del Prat (120.000 amb participacions 
de titularitat municipal i 60.000 cedits 
a l’associació d’usuaris).

Com a socis, s’hi han adherit una 
desena de PIMES i treballadors/es au-
tònoms/es de la ciutat així com des-
tacades entitats com Fundesplai o la 
Cooperativa Obrera de Viviendas.

L’acte es va celebrar a l’Escola Char-
les Darwin perquè aquest centre 
educatiu ha estat un punt estratègic 
del projecte. Des del 2021, l’equip 
directiu, de forma conjunta amb les 
famílies, ha aprofitat la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la teulada 
de l’edifici per treballar en paral·lel 
amb les famílies i l’espai de referència 
de transició energètica de la ciutat, la 
Casa de l’Energia, per promoure pràc-
tiques d’estalvi i eficiència energètica 
a través de tallers i formacions espe-
cialitzades a la comunitat educativa.

Vídeo a elprat.tv

L’
Persones assistents a la constitució oficial 

d’Energia del Prat, a l’Escola Charles Darwin.

Apunta’t al 
butlletí
Qui tingui interès a seguir els 
passos que farà a partir d’ara 
la comunitat local d’energia 
i el desplegament progressiu 

dels seus serveis, 
es pot apuntar a 
aquest butlletí a 
través d’aquest 
codi QR.

L’escletxa salarial en relació a les pensions 
contributives és encara major, situant-se en 

el 35 % .

Raúl Gómez Associació d’usuaris
“Volem empoderar-nos des punt de vista energètic i 
comunitari, prendre les nostres decisions. Posem en marxa 
un motor de canvi que ens permetrà motivar la ciutadania”.

Mar Mulero Empresa Lluch Essence
“Aquest projecte està completament alineat amb 
els nostres compromisos com el desenvolupament 
sostenible i la transició energètica”.

Antonio Pedrero Cooperativa Obrera de Viviendas
“A la COV no hem dubtat un instant a sumar-nos 
a aquest projecte i col·laborar al màxim en el 
desenvolupament progressiu d’aquesta empresa”. 

Pep Gassó Fundesplai
“Esperem estar a l’alçada i que entre tots puguem tirar 
endavant aquest repte, que és lluitar contra els oligopolis al 
món de l’energia que tant de mal estan fent a la societat”. 

Vanessa Rubio Escola Charles Darwin
“Energia del Prat té a l’ADN algun gen de la 
nostra comunitat educativa: la mirada en clau de 
sostenibilitat, pensar en global i actuar en local, i 
la participació proactiva de tots els agents”.

Lluís Mijoler Alcalde del Prat
“Aquest projecte no és més que el mirall del que és el Prat, 
del nostre model de ciutat construït amb la participació de 
tothom i amb mirada estratègica sobre el nostre lloc al món”.
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En els Jocs Esportius Escolars del curs 
2021-22, el 48,3 % de participants eren 
noies.

El dijous 9 de març, a les 17 h, el Cèn-
tric Espai Cultural acollirà l’audiència 
pública de balanç de compliment 
del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2019-2023. L’acte és obert a tota la 
ciutadania.

El PAM és el full de ruta del govern 
municipal del Prat, format per El Prat 
En Comú i el PSC, per al present man-
dat, iniciat l’any 2019 i que acabarà el 
proper mes de maig.

El PAM és una eina per conèixer els 
principals eixos temàtics en què s’han 
dividit les polítiques públiques que 
l’Ajuntament ha anat desplegant a la 
nostra ciutat des de 2019, un període 

El 9 de març, 
acte públic 
de balanç de 
compliment 
del PAM

fortament marcat per la irrupció de la 
pandèmia de covid. 

El PAM permet fiscalitzar el seu pro-
grés i el seu grau d’acompliment a 

través de la pàgina web elprat.cat/
pam. El document està estructurat 
en vuit eixos que s’articulen en 35 
àmbits, 172 objectius i 285 accions.

L’exposició “El Prat, el meu lloc 
al món, el nostre lloc al futur” 
mostra projectes i serveis que 
s’estan desenvolupant en el marc 
del PAM. La mostra es pot visitar 
actualment al Centre Cívic Sant 
Jordi – Ribera Baixa i a partir del 
6 de març estarà al Cèntric.

Al web municipal 
podeu trobar el 
document de 
balanç del PAM. 
Llegiu-lo aquí:



 VIDA
PRATENCA

VISCA EL CARNAVAL DEL PRAT!
La gola ha estat el pecat protagonista al Carnaval del Prat d’enguany, que s’ha celebrat del 16 al 22 de febrer. Més de 50 
propostes han configurat el programa d’activitats, organitzat amb la implicació de grups, AMPA i AFA, associacions veïnals 
i regionals, entitats culturals de la ciutat, etc. Totes les activitats han comptat una gran participació de públic. L’acte més 
multitudinari ha estat la rua de dissabte de Carnaval, on més de 20.000 persones han pogut gaudir de les disfresses i balls de 
les 19 comparses i 2.000 persones que han desfilat pels carrers de la ciutat. També va tenir molta assistència el Sarau de les 
Autoritats del Carnaval, que va rebre les comparses amb una plaça de Catalunya plena de gom a gom. Visca el Carnaval del Prat! 

Al Prat hi ha 476 dones aturades 
més que homes i el seu pes dins 

de l’atur és del 58 %.
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61 FLAMENCS 
A LES 
MARESMES 
DE CAL NANI
El passat 8 de febrer, 
el Consorci dels Espais 
Naturals del Delta del 
Llobregat va publicar 
aquesta bonica 
fotografia en què es 
veuen 61 flamencs 
(Phoenicopterus 
roseus) dins les 
maresmes de 
cal Nani.

“SIN VALENTÍN” AL PALMIRA
Un any més, amb motiu del dia de Sant Valentí, el 
Centre Cívic Palmira Domènech va celebrar el “Sin 
Valentín” per demostrar que estimar i estimar-se és 
una altra cosa que l’amor romàntic. Un consultori 
sexual, un taller sobre els mites de l’amor amb les 
Antenes Joves i una activitat amb Orgull Pota Blava 
són algunes de les actitivats que s’hi van fer. 

Les dones del Prat dediquen gairebé 3 hores a les 
tasques diàries de la llar, mentre que els homes ho 
fan durant menys de 2 hores.

MERCAT D’INTERCANVI I 
SEGONA MÀ
El Mercat d’Intercanvi i Segona Mà del Prat, que se 
celebra cada primer diumenge de mes als jardins 
del Cementiri Vell, gaudeix de molt bona acceptació 
per part de la població, tant de persones 
que hi van a vendre o intercanviar els seus 
productes com de les que hi acudeixen a 
la recerca d’allò que necessiten. Trobareu 
tota la informació sobre aquest Mercat i 
com participar-hi a través d’aquest QR.

L’AULA DE SALUT TRACTA 
L’ECOANSIETAT
L’Aula de Salut, el cicle de xerrades que organitza 
l’Ajuntament al voltant de temes relacionats amb 
el benestar físic i mental, va tractar a finals de gener 
l’ecoansietat, amb la psicòloga social i comunitària Irene 
Moulas. L’ecoansietat és el sentiment d’angoixa provocat 
per la crisi climàtica i ecològica i les seves conseqüències, 
un neguit que exeperimenten cada cop més persones, 
especialment joves. Podeu escoltar una entrevista 
amb Moulas a elprat.ràdio (programa Planeta Prat).



20 | EL PRAT | MARÇ 2023

a convocatòria de pro-
jectes artístics /Unzip 
2023 ha obert el pe-

ríode d’inscripció fins al 13 d’abril, 
amb la finalitat de donar suport a la 
creació local, enfortir el teixit cultu-
ral i promoure processos de creació 
col·laboratius i comunitaris. 

L’emergència climàtica 
amb perspectiva cultural  
Des d’/Unzip Arts Visuals s’entén la 
creació artística com un procés basat 
en l’experimentació, la recerca i l’ela-
boració de dispositius crítics que ens 
ajuden a reflexionar com a comunitat 
sobre contextos i reptes contempo-
ranis. Amb aquest objectiu, l’edició 
d’aquest any posa l’accent  a explorar 
les transformacions i els nous imagi-
naris que suscita l’estat d’emergència 
climàtica a través de perspectives 
culturals.

Set modalitats   
La convocatòria s’adreça a creadors/
es i agents culturals diversos. Són set 
modalitats que s’impulsen des de di-
ferents equipaments culturals de la 
ciutat: 

l ”Fotografia i societat”, al Centre Cí-
vic Jardins de la Pau

l ”Art al barri”, al Centre Cívic Sant Jor-
di – Ribera Baixa

l ”Audiovisual comunitari”, al Centre 
Cívic Palmira Domènech

l ”Música i territori”, a La Capsa

l ”Art i educació”, a l’Escola d’Arts Vi-
suals

l ”Exposició“ i “Projectes audiovisuals”, 
al Centre d’Art Torre Muntadas; aques-
tes dues, adreçades exclusivament a 
artistes i agents culturals locals.

L Oberta una nova 
convocatòria de projectes 
artístics /Unzip  

Trobada el 13 de març

Per preparar el projecte, resoldre dubtes i saber més de les 
modalitats adreçades a artistes i agents locals, s’ha organitzat un 
taller que es farà el 13 de març a l’Escola d’Arts Visuals. És gratuït, 
però cal inscripció prèvia. Tota la informació a 
elprat.cat/unzipartsvisuals.

Els projectes es poden presentar fins al 13 d’abril

Trobada global 
d’una anterior edició 
de la convocatòria 
de projectes 
artístics /Unzip.

Imatge de la convocatòria 
d’aquest any, obra de Sara 
Isabel Álvarez (@asphhffi).

7 de cada 10 persones 
que viuen soles al Prat 

són dones.
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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

MISHIMA EN CONCERT 
L’AIGUA CLARA
Mishima torna a La Capsa per presentar 
el seu nou àlbum, L’aigua clara, el desè de 
la seva carrera i un cúmul de sensacions 
a mig camí entre la comunió i la catarsi. 
La maduresa era (és) exactament això.

La Capsa. Dissabte 4, a les 22 h 
Preu: 18 €   Anticipada: 15 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

ENR2
HIP HOP PRAT
Úrsula Rilo, referent de les danses urbanes a la ciutat amb més de 20 anys d’experiència, presenta un nou 
espectacle en el marc de la línia de suport a la creació local del Teatre L’Artesà. 
Dins de la programació Dansa Metropolitana

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dissabte 11, a les 20 h i diumenge 12, a les 18 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €    Tarifa Joves.Prat: 5 €



TEATRE
OBRIM PORTES, BALLEM?
Jornades de portes obertes i masterclass 
a les escoles de dansa de la ciutat.
Consulta dies i horaris a 
elprat.cat/artsenviu
Del 10 al 25 de març
FESTA FINAL:  DANCEHALL AMB SHEILA 

ORTEGA
Trobada amb 
totes les entitats 
de dansa com a 
cloenda del cicle 
Obrim portes, 
ballem? 

Dins de la programació Dansa Metropolitana
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 25, a les 19 h 

NOVECENTO
La companyia 
La virgen del 
coco presenta 
una versió del 
text  d’Alessandro 

Baricco. Relata la vida d’un pianista 
extraordinari que va néixer i viure en un 
transatlàntic a principis del segle XX.

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

DIJOUS TEATRE
BAILARINA RELOAD 2014-

2024
SONIA GÓMEZ
Un solo d’una 
creadora única, un 
espectacle íntim 
dedicat al públic on 

comparteix el que ha après o no després 
de tants anys actuant.
Dins de la programació Dansa Metropolitana

Teatre L’Artesà. Sala Petita 
Dijous 16, a les 20 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €
TALLER AMB SONIA GÓMEZ
Pràctica escènica de cos, dansa i moviment 
per ballar amb eines senzilles accessibles a 
qualsevol persona. 

Teatre L’Artesà. Dilluns 13, a les 19.30 h

MADE OF 
SPACE
Una onada de 
pura dansa i pur 
so en directe, 
un viatge visual 
i sonor que 

articula temps, un vòrtex d’energia vital, en 
aquest espectacle d’una de les companyies 
referents de dansa contemporània del país.
Dins de la programació Dansa Metropolitana 

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Diumenge 19, a les 18 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

PRESENTACIÓ DE LA NIT 
EN DANSA 
Procés col·lectiu de creació escènica que 
culmina en la presentació d’un espectacle 
dansa al carrer. Amb l’acompanyament del 
coreògraf i ballarí Pol Jiménez. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 23, a les 19 h

TERRA BAIXA 
RECONSTRUCCIÓ 
D’UN CRIM
El clàssic d’Àngel 
Guimerà convertit en 
un relat detectivesc 

i un thriller magnífic sobre la lluita de 
classes, en una nova posada en escena 
produïda pel Teatre Nacional de Catalunya.
Teatre L’Artesà. Sala Gran  
Diumenge 26, a les 18 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

MUERO PORQUE NO MUERO 
LA DOBLE VIDA DE TERESA

El Kaddish 
celebra el 
Dia Mundial 
del Teatre 
i recupera 
les Lectures 
Dramatitzades 
amb aquest 

text de Paco Bezerra que va ser censurat  
als Teatros del Canal de Madrid. 
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 26, a les 12 h

MÚSICA
PARAULA DE DONES
EL GUATEQUE 

“Guateque”  
és el punt de 
partida del nou 
procés artístic 
i participatiu 
del Paraula de 
Dones 2023, 
de la mà de  

l’Alba Rihe, dama de companyia d’aquesta 
festa a què totes, tots i totxs esteu 
convidadxs. Us hi esperem!

La Capsa. Dissabte 11, a les 22 h 
Preu: 6 €  Tarifa Joves.Prat: 5 €

CONCERT: 
IAN KAY
Walk the road 
again és el 
primer disc 
en solitari 
d’Ian Kay. 
Anteriorment a 

l’escena garage punk europea, l’artista s’ha 
reformulat cap a un estil pop amb cançons 
transiten per històries d’amor, desamor i 
altres relacions disfuncionals. 
La Capsa. Divendres 17, a les 22.30 h

JAM SESSION
La Capsa es transforma en espai de Jam, 
ideal per a improvisar i ballar. Aquesta 
edició serà conduïda per Els Turqueses. 
Veniu a conèixer-los a La Capsa!
La Capsa. Diumenge 19, a les 19 h

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

8M ALS CENTRES 
CULTURALS
Amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, els entres culturals 
ofereixen una programació especial. 
Tallers, xerrades i diferents accions 
treballades amb els grups i entitats 
del centre i amb una perspectiva de 
gènere. 
Tota la informació a les webs dels 
centres i a elprat.cat/dones



EXPOSICIONS
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 
VISITES GUIADES: dijous 16, a les 19 h
Cal inscripció prèvia a 
patrimonicultural@elprat.cat

CINEMA  
CINE CLUB
LE QUAI 
D’OUISTREHAM 
(En unmuelle de 
Normandía)
2021, França 

Marianne arriba a un poble de Normandia 
buscant feina. Aviat descobrirà les dures 
condicions del treball de netejadora, tot i 
que la seva situació no és ben bé igual a la 
de les altres companyes.
Cinema Capri. Dimecres 22, a les 10 i a 
les 16.30 h (castellà) i a les 19.30 h (VOSE)

PROYECTO 
LUCA
SERGI 
SANDÚA

Curtmetratge que explica a través de 
diversos testimoniatges quines van ser les 
raons que van portar a la posada en marxa 
del major i més ambiciós projecte científic-
social de la història, centrat en l’estudi i 
protecció de la vida. 
Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 25, a les 19.30 h

VIU L’ÒPERA! 
LA BOHÈME, de Giacomo Puccini
Òpera enregistrada a la Royal Opera House, 
i que compta amb Juan Diego Flórez i Ailyn 
Pérez al capdavant de l’elenc.
Cèntric Espai Cultural
Divendres 10, a les 17.30 h
DESCOBRIM LA CLÀSSICA
Les parts d’una òpera II, amb Marcel Gorgori
Aprèn a distingir les estructures 
instrumentals i vocals que componen una 
òpera.
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 13, a les 19 h

CONCERT: AIKO EL GRUPO + 
KOKOSHKA 

Doble concert 
de punk-pop-
rock ibèric 
carregat de fúria 
i magnetisme! 
Passió dalt de 
l’escenari que es 
transmet a tot el 
públic. 

La Capsa. Divendres 24, a les 22 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

FIL DE 
MEMÒRIA
AMB PERE 
ARQUILLUÉ
L’actor Pere 
Arquillué, 
acompanyat a 

la guitarra per Toni Ubach, presenta aquest 
espectacle a l’entorn de l’obra poètica 
de Gabriel Ferrater, un dels principals 
renovadors de la poesia catalana de 
postguerra.
Cèntric Espai Cultural
Divendres 24, a les 19 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

XERRADES
DIÀLEGS. CICLE DE 
PENSAMENT CONTEMPORANI
Al Cèntric Espai Cultural

DILEMES DE 
LA FERIDA
amb Laura Llevadot
L’autora analitza els 
riscos i les cruïlles 
a què s’enfronten 

els diferents discursos feministes d’un 
temps ençà. Més enllà de codis, prejudicis 
i dogmes, l’assaig estableix un il·lustrador 
mapa del feminisme contemporani. 
Dimarts 14, a les 19 h

DILEMES DE 
L’IGUALITARISME
amb César 
Rendueles  
Una forma d’elitisme 
i que ha estat 

integrat en discursos sobre «la igualtat 
d’oportunitats», ha calat molt de temps 
entre dretes i esquerres. En aquesta 
sessió, analitzarem com aquest marc s’està 
ensorrant a gran velocitat i les possibilitats 
que obre aquest punt d’inflexió.
Dimarts 28, a les 19 h 

FOTOFEMINISME
Recorregut per la història del feminisme i de 
la fotografia per conèixer la vida i obra de les 
feministes i fotògrafes més rellevants.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 10, a les 19 h

CELEBREM LA POESIA
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial 
de la Poesia, col·loqui amb Maria Mercè 
Marçal i recital a càrrec de poetesses i 
poetes pratencs. Moderador: Jesús García 
Moreno. Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 21, a les 19.15 h 

PÍNDOLES DIGITALS  
LA TEVA PRIVACITAT. RECUPERA EL 
CONTROL!
Què podem fer per gestionar la privacitat 
dels nostres mòbils i restringir-ne l’accés.
Cèntric Espai Cultural
Dimecres 22, a les 19 h

XVIII TROBADA GEGANTS 
DELTA PRAT
Plantada de gegants, cercavila i final 
a la pl. de la Vila. 
TROBADA INFANTIL 
Dissabte 11, a partir de les 17 h
TROBADA ADULTS
Diumenge 12, a partir de les 11 h

CONVOCATÒRIA /UNZIP 
Convocatòria de projectes artístics per 
promoure la realització de projectes 
d’art vinculats a la nostra ciutat. 
Consulta modalitats i bases a
elprat.cat/unzip 

PREPARA EL TEU DOSSIER
Escola d’Arts Visuals. Dilluns 13, a les 17 h



INFANTIL
LECTURA

L’HORA DELS 
NADONS 
MOXAINES FINS
AL CEL

Cançons, contes curts i cantarelles 
acompanyen els més petits fins al cel, 
amb la participació de les famílies
Activitat recomanada per a famílies amb 
nadons fins a 48 mesos. 
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 25, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE  
Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h

Dissabte 4, 
MONSTRES
Dissabte 11, JO NO 
TINC SIRI
Dissabte 18, FILA 
QUE FILA

Dissabte 25, UF, QUIN DISSABTE, RATETA 
ARBEQUINA!

L’ILLA DE LA 
LECTURA 
Amb motiu de la 
celebració del 
Dia Mundial de la 

Poesia jugarem amb pistes, enigmes i altres 
elements per descobrir i crear poemes. 
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 18, a les 12 h

TALLERS

KIT 
COTXES PROPULSATS!  
Amb cartons i altres 
materials reciclats 
o d’ús habitual fareu 

i posareu a prova prototips de cotxes 
propulsats per globus. 
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

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 2. TITELLES I NINOTS DE DRAP

Dijous 9. CIÈNCIA 
I ART AMB HEDY 
LAMARR
Activitat dirigida a 
famílies amb infants 
de 5 a 11 anys.

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. MÀGIA
Divendres 17. MALABARS COL·LECTIUS
Divendres 31. ‘ACROPORTES’ EN DUO
2 € per infant/sessió

ART EN FAMÍLIA 
CAPGIRANT EL CIRC amb Olga Meer 
Crearem mons imaginaris al voltant del 
circ a través de diferents material. Tot 
valdrà per construir el nostre petit escenari 
i el seu protagonista.
Activitat adreçada a famílies amb infants 
de 5 a 9 anys. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Diumenge 26, a les 11 h

TEATRE I DANSA 

UNA DENT 
SOTA EL 
COIXÍ
POCA COSA 
TEATRE

Què passa quan cauen les dents de llet? 
Aquest espectacle ens explica la història 
de dues responsables molt particulars de 
recollir aquestes dents… 
Organització: La Xarxa
Espectacle recomanat per a infants a partir 
dels 5 anys.
Teatre El Modern. Diumenge 12, a les 12 h
Entrada: 6 €  Anticipada: 4,5 €

PAISATGES. ESTUDI 1#
Dansa i música en directe en un espectacle 
participatiu per a famílies amb nadons. 
Dins de Dansa Metropolitana. 
Espectacle recomanat  per a famílies amb 
nadons de 0 a 3 anys.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 19, a les 11 h
Entrada: 5 €     Anticipada: 3 €

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 

   

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Recull de poemes i relats breus 
de Sant Jordi
A partir del mes de març ja podeu 
lliurar els vostres escrits per Sant 
Jordi.
Data límit de lliurament: 
divendres 14 d’abril
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  MARÇ

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Setmana de la Dona, organitzada per 
l’AAVV Jardins de la Pau
Del 6 al 12 de març 
Ball amb Manuel & Maria
Diumenge 12, a les 17 h
Bingo musical 
Diumenge 26, a les 17 h
Passejada de descoberta per l’entorn 
del Prat
Dimarts 28, a les 9 h
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccjardinspau  i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Tarda amb la Tía Mame
Diumenge 5, a les 17 h
Furor a la Palmira
Diumenge 19, a les 17 h
La colla del traje (Especial Carxofa)
Divendres 24, a les 13.30 h
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech i 
al 93 479 45 35 
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Una nova edició del festival Dansa 
Metropolitana omplirà els teatres, 
centres cívics, carrers i  places de dot-
ze ciutats metropolitanes, el Prat en-
tre elles, del 9 al 26 de març.

La programació començarà amb 
ENR2 de Hip Hop Prat, sota la direcció 
d’Úrsula Rilo, proposta creada en re-
sidència a L’Artesà. També al teatre es 
podrà veure MADE OF SPACE, d’una 
de les companyies referents de dan-
sa contemporània del país, i Bailarina 
Reload 2014-2024, de Sonia Gómez. 
La programació no s’oblida del pú-
blic familiar amb Paisatge. Estudi#1 al 
Centre Cívic Jardins de la Pau. 

Obrim Portes, Ballem?   
Aquest centre cívic impulsa, un any 

Master classes, creació comunitària i 
espectacles en sala per a una nova edició 
de Dansa Metropolitana al Prat
Aquesta sisena edició del festival tindrà lloc del 9 al 26 de març

més, el cicle Obrim Portes, Ballem?, 
en què les seus de les escoles, aca-
dèmies i associacions de dansa del 
Prat i ofereixen tallers impartits pels 
docents de les escoles. Es faran vuit 
master classes on hi participen l’Es-
cuela de Flamenco Mavi Arias, La 

El 32 % de les dones aturades rep una prestació 
contributiva per desocupació, un 7 % menys que els 
homes (39 %)

Beat Urban, Eternal Dance District, RV 
Dance Company, Hip Hop Prat, Casa 
de Cádiz i Estudi 10. Tancarà el pro-
grama la master class de Sheila Orte-
ga, especialitzada en dancehall.

A més, durant el festival s’iniciarà el 
procés comunitari amb Pol Jiménez, 
que es mostrarà al juliol dins de la cita 
anual de La Nit en Dansa.

Master class amb Pol 
Jiménez, coreògraf i 
ballarí que acompanyarà 
el procés de treball de 
La Nit en Dansa 2023.





Jornades Gastronòmiques del Pota Blava i la Carxofa Prat
Del 23 de març al 23 d’abril
Hi participaran més de 30 restaurants de 13 municipis del Baix 
Llobregat i el Barcelonès.

Projecció del capítol del programa La sobretaula dedicat al Prat
24 de març, 20.30 h. Cinema Capri

La Carxofada del Prat
2 d’abril. Parc del Fondo d’en Peixo
Venda d’entrades: a partir del 16 de març a elprat.cat/festescarxofa

Escarxofa&Jazz
16 d’abril. Pl. de Joan Garcia-Nieto
Venda d’entrades: a partir del 29 de març 

FiraTapa Carxofa Prat
21, 22 i 23 d’abril. Pl. de Blanes

Més informació a elprat.cat/festescarxofa

El Març Gastronòmic dona el tret de 
sortida a les Festes de la Carxofa Prat 
Del 23 de març al 23 d’abril, el Pota Blava, la Carxofa Prat i 
el producte fresc del Parc Agrari seran els protagonistes en 
més de 30 restaurants de 14 municipis metropolitans

ornen les Jornades Gas-
tronòmiques del Pota 
Blava i la Carxofa Prat, 

també conegudes com a Març Gas-
tronòmic. Serà del 23 de març al 23 
d’abril en 14 ciutats metropolitanes, li-
derades pel Prat i inclosa la capital, Bar-
celona. Aquesta és la primera activitat 
de les Festes de la Carxofa Prat. La se-
gona serà la projecció al cinema Capri 
del capítol dedicat al Prat del programa 
La sobretaula, el divendres 24 de març.

L’Ajuntament del Prat organitza 
una activitat que ens permetrà de-
gustar menús elaborats amb els pro-
ductes més emblemàtics del Parc 
Agrari, com el Pota Blava, la Carxofa 
Prat i altres hortalisses de proximitat. 
El Març Gastronòmic contribueix així 
a fomentar l’alimentació sostenible, 
el turisme gastronòmic i la qualitat 
del territori. Trobareu tota la informa-
ció a marcgastronomic.cat.

Apadrinat per Carme 
Gasull i Josep Sucarrats   
El Març Gastronòmic tindrà dos pa-
drins de referència del periodisme 
gastronòmic català, Carme Gasull i 
Josep Sucarrats. Gasull és cofunda-
dora del portal gastronomistas.
com, col·labora en diversos mitjans 
i ha escrit uns quants llibres.  Els seus 
treballs visibilitzen el paper protago-
nista de les xefs a la cuina. Sucarrats 
fou director de la revista gastronòmi-
ca Cuina i actualment ho és d’Arrels. 
El món que torna. Reivindica una cui-
na arrelada al territori i els produc-
tors agroalimentaris.

T

El mercat laboral al Prat està molt feminitzat en les següents 
ocupacions: serveis domèstics (91 %), cures (el 89 % són dones), 
ensenyament (81 %), ciències socials (77 %) i salut (76 %).
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Treball en xarxa contra 
l’abandonament escolar 
prematur d’adolescents i joves

Ajuntament del 
Prat disposa del 
servei de No-

ves Oportunitats Educatives (NOE), 
adreçat a nois i noies d’entre 16 i 24 
anys que estiguin en situació o en risc 
d’abandonament escolar prematur. 
El NOE els acompanya en la definició 
del seu itinerari formatiu i vital, per re-
duir les desigualtats socials i promou-
re noves oportunitats.

L’adolescència i la primera joventut 
són etapes de transició vital, quan és 
habitual fer-se preguntes a les quals 
no es troba resposta, com “Ara què 
faig?”, “Què estudio?” o “Estudio algu-
na cosa?”. 

Preguntes sense resposta 
A aquestes preguntes se sumen al-
tres situacions que poden potenciar 
l’abandonament escolar, com la man-
ca d’oferta d’estudis; les expectatives 
no cobertes amb l’opció triada; un 
context social, personal o familiar 
complex; unes necessitats educatives 
especials, o unes formes d’aprenen-

L’ tatge i interessos que no encaixen en 
totes les metodologies.

Acompanyament 
durant dos anys 
El NOE treballa de manera coordina-
da a través de diferents serveis muni-
cipals, centres educatius i entitats so-
cials. Els i les agents acompanyen els 
nois i les noies i els proposen itinera-
ris educatius personalitzats i flexibles, 
a partir d’una escolta activa. Els ofe-
reixen recursos com suport personal, 
emocional, esportiu o de lleure, que 
també són clau per al seu desenvo-
lupament vital. També se’ls dona su-
port en aquells tràmits necessaris que 
puguin suposar una dificultat o en la 
recerca de recursos d’ajut econòmic. 
L’acompanyament sol durar un parell 
d’anys.

Tota la 
informació 
sobre el 
NOE, a través 
d’aquest QR  

El servei de Noves Oportunitats Educatives (NOE) 
acompanya els nois i les noies que dubten de 
cap a on encaminar el seu futur immediat

“A l’institut es fa orientació educativa 
al llarg de tota la secundària. Quan 
detectem alguna necessitat, analitzem 
les actuacions a dur a terme des 
del centre i la idoneïtat d’incloure 
l’alumnat en qüestió en el circuit de 
les NOE, que, per a aquell perfil de 
joves amb risc d’abandonament dels 
estudis, esdevé un recurs clau. També 
en fem seguiment més enllà de l’ESO”. 

Laura Araez 
Orientadora educativa a l’Institut 
Estany de la Ricarda 

“Hi ha joves que, quan finalitzen els 
estudis obligatoris, no saben on anar o 
a qui demanar ajuda. Gràcies al NOE 
podem saber els motius d’un possible 
abandonament. Quan detectem el més 
mínim risc actuem i creem connexions 
amb la resta de professionals”.

Judit Díaz
Orientadora professional formativa 
(OPF) del Servei Educatiu

“El NOE col·loca la persona al centre 
del seu procés. Ordena i distribueix 
millor els recursos i serveis que estan al 
voltant dels i les joves. Els agents que 
en formem part ens sentim partícips 
d’un projecte que ens permet assumir 
el repte de treballar conjuntament en 
la prevenció de l’abandonament”.

Fabiana Pons 
SAO-Prat 

Al Club Esport Jove del Prat, 
el 54,7 % són noies i el 45,3 % 

nois.

Per posar-vos en contacte 
amb el serei de NOE podeu 

trucar al telèfon 933 790 
050, extensió 5484.
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Neix la Taula Local 
d’Infància i Adolescència 

ot just s’ha creat la 
Taula Local d’Infàn-
cia i Adolescència 

del Prat (TLIA), un òrgan per coordinar 
el desenvolupament del Pla Local d’In-
fància i Adolescència (PLIA). Aquest 
pla pretén millorar les polítiques mu-
nicipals adreçades als infants i adoles-
cents, donant resposta a les seves ne-
cessitats i garantint-ne els drets. 

El 31 de gener es van reunir una cin-
quantena de persones al Centre Cívic 
Palmira Domènech per posar en mar-
xa els tres grups de treball comunitari 
de què disposa la Taula i que estan in-
tegrats per personal de diferents àrees 
de l’Ajuntament, representants del 
Consell d’Infants i del Consell d’Ado-
lescents, famílies, professorat i pro-
fessionals de diferents àmbits: mèdic, 
justícia, serveis psicopedagògics i cos-
sos de seguretat. Aquests grups s’en-
carreguen de debatre temes concrets, 
aportar propostes i fer el seguiment 
de les accions:

l Grup de participació i dret a l’es-
colta, amb l’objectiu de treballar per 
millorar l’escolta i la comunicació d’in-
fants i adolescents i ampliar els espais 
de participació a la ciutat.

l Grup d’entorns segurs i saluda-
bles, per treballar al voltant de l’oci 
positiu, no conduït i vinculat a hàbits 
saludables.

l Grup de tracte just i protecció a la 
infància i adolescència, amb la mis-
sió de treballar en el desplegament del 
nou protocol per a la detecció i abor-
datge del maltractament a menors i al 
voltant dels espais de suport a l’estudi 
a la ciutat.

El 21 de març tindrà lloc el plenari 
de la Taula, que donarà la benvingu-
da a totes les persones que en formen 
part, en presentarà el funcionament i 
donarà a conèixer la feina que fan els 
diferents sectors implicats.

T

“M’ha semblat una sessió molt 
divertida, amb temes que m’han 
agradat molt. Crec que poden 
sortir-ne coses interessants, 
com per exemple reservar 
espais per a la comunicació 
dels infants a les escoles o a la 
revista municipal. M’ha agradat 
treballar amb persones adultes”.

Jinan Khtira El Matar 
Consell d’Infants 

“Hem parlat sobre les activitats 
d’oci que hi ha per a adolescents 
i infants. Seria bo que ells i elles 
mateixes poguessin fer propostes 
amb una bústia o taller. També 
hem parlat de com disminuir el 
consum d’alcohol entre menors 
i que necessitem espais per a un 
altre tipus d’oci que ens agradi”.

Víctor Serrano Puebla   
Consell d’Adolescents

“A la Taula hem parlat de 
temes molt interessants. 
A més, hi he après moltes 
coses que no sabia i crec que 
poden sortir-ne propostes 
bones per als nois, les noies 
i els infants de la ciutat”.

Anahí Candia 
Salvatierra   
Consell d’Infants

“La Taula hacía mucha falta. Es 
una propuesta creativa, resolutiva 
y ambiciosa que reúne mucha 
diversidad para pensar soluciones 
a las carencias que tienen la 
infancia y la adolescencia. La 
ciudad va bien encaminada”.

Montserrat Peña Pérez   
Consell Escolar de l’Escola 
Jaume Balmes

Trobareu més 
informació 
a través 
d’aquest QR 

Entre la població de 80 anys 
i més del Prat, el 61,7 % són 
dones
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Inmueble que acogerá 
el hogar municipal para 

personas sin vivienda.

Es tracen estratègies per potenciar la 
formació professional a la ciutat

El Centre Cívic Palmira Domènech ha 
acollit la primera sessió presencial del 
Consell de la Formació Professional 
del Prat després de la pandèmia, amb 
representants d’empreses, centres 
educatius, sindicats i Administració. 

Durant la sessió, la Fundació BCN 
Formació Professional va presentar-hi 
els resultats de l’estudi que fixa les 
quatre línies estratègiques a seguir 
per impulsar l’FP al Prat:

l Esdevenir referent en la generació 
de talent en relació amb els sectors 
rellevants al territori

l Generar oferta professional vincula-
da a vectors de canvi

l Incrementar les vies de col·laboració 
amb empreses

l Crear espais formatius referents per 
als sectors principals del territori

Pla per als vuit anys vinents 
Amb les conclusions de l’estudi de la 
Fundació i les reflexions aportades 
durant la sessió, es definirà el Pla Di-

rector de l’FP, que serà el full de ruta 
del Consell i de l’FP a la ciutat durant 
els vuit anys vinents i que es basa en 
tres objectius: millorar la qualificació 
i ocupació de la població, atraure ta-
lent femení i promocionar l’equitat 
social.

Generar talent, crear oferta professional en els nous sectors, col·laborar més 
amb les empreses i establir espais formatius de referència al territori, 
principals objectius

Moment de la sessió 
de treball del Consell 
de la Formació 
Professional del Prat.

Neix el Consell 
Cooperatiu 
Municipal 
del Prat
El Ple Municipal de l’Ajuntament del 
Prat ha aprovat la creació del Consell 
Cooperatiu Municipal, que ha d’es-
devenir una eina de participació de 
l’economia social i cooperativa de la 
ciutat en les polítiques municipals de 
suport a aquest sector, que posa les 
persones en el centre i no els benefi-
cis econòmics.

El sector de l’economia social i coo-
perativa al Prat és molt important en 
quantitat i qualitat i és un dels prin-
cipals referents a Catalunya pel seu 
dinamisme. El Consell Cooperatiu té 

com a finalitat establir una relació de 
col·laboració estable i eficaç amb el 
sector de l’economia social i coopera-
tiva local i respondre, amb vocació de 
cooperació i de corresponsabilitat, al 

diàleg entre el sector i l’Administració 
local.

La creació del Consell Cooperatiu 
respon a un mandat del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) 2020-2023.

Imatge de la darrera Festa 
del Cooperativisme al Prat.

Entre el col·lectiu de persones aturades de molt 
llarga durada amb més de 54 anys, el 68 % són 

dones.
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El Ayuntamiento ayudó en 2022 a 125 
empresas para fomentar el empleo

n el 2022, el Ayunta-
miento de El Prat, a 
través de la Oficina 

de Atención a la Empresa (OAE), otor-
gó 116.000 € a las 37 empresas que 
solicitaron la subvención del progra-
ma El Prat Emprèn, de apoyo al inicio 
de una nueva actividad económica en 
el municipio. Esta ayuda, de un máxi-
mo de 4.000 euros, está destinada a 
cubrir hasta el 80 % de los gastos ne-
cesarios para la puesta en marcha de 
la actividad en cuestión.

Además, en esta convocatoria, 40 
empresas pidieron la subvención para 
la contratación de personas del muni-
cipio en paro. Esto supuso 57 nuevas 
contrataciones de personas de El Prat. 
El 96 % de estos contratos fueron in-
definidos, y los sectores de actividad 
con más contrataciones fueron co-
mercio, servicios y transporte. En total, 
la OAE concedió 189.500 euros a las 

E empresas para fomentar el empleo, 
priorizando la contratación indefinida 
y de las personas con más dificultades 
(mujeres, parados/as de menos de 29 
años y de más de 45 años o de larga 
duración, personas en situación irre-
gular, con diversidad funcional, etc.).

También se otorgaron 144.000 eu-
ros a las empresas del municipio que 
reincorporaron a trabajadores/as en 
situación de ERTE (expediente de re-
gulación temporal de empleo) con el 
apoyo económico del Área Metropo-
litana de Barcelona (AMB). Además, 
el Ayuntamiento también ha fomen-

Para la puesta en marcha de actividades 
económicas, la contratación y la reincorporación 
de trabajadores/as en situación de ERTE

Área de actividades 
económicas del Estruch.

Nuevas convocatorias
El Ayuntamiento pondrá próximamente en marcha de nuevo un 
plan de medidas específicas de apoyo a las empresas, comercios, 
emprendedores/as y empresas de economía social y cooperativa 
durante este año, 2023.

Para más información, se puede pedir cita con la Oficina de 
Atención a la Empresa del Centro de Promoción Económica a través 
del web elprat.cat o llamando al teléfono 93 478 68 78.

A la formació professional de sectors emergents, 
com la indústria 4.0, la presència de les dones 
matriculades al Prat és de només el 6 %. 

tado el empleo con una  subvención 
de 95.000 euros a 12 proyectos que 
impulsan la creación de empresas 
sociales y el empleo en El Prat, con el 
acompañamiento de las incubadoras 
locales de economía social y coopera-
tiva. En total, el año pasado 125 em-
presas de la ciudad reciberon alguna 
ayuda del Ayuntamiento para el fo-
mento del empleo.
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Nous tallers per acompanyar en 
la cerca activa de feina

Són gratuïts i cal inscriure-s’hi en el Servei Local d’Ocupació 
de l’Ajuntament del Prat 

l Servei Local d’Ocu-
pació (SLO) del Cen-
tre de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament del Prat, 
amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, posa en marxa una nova pro-
gramació de tallers per al desenvolu-
pament professional i la recerca de 
feina de les persones aturades o que 
volen  millorar la seva ocupació. 

E L’objectiu dels tallers és afavorir 
l’ocupabilitat de les persones i les 
oportunitats d’accés al mercat de 
treball, facilitant eines innovadores 
i efectives, la capacitació en compe-
tències i informació actualitzada del 
mercat laboral.

Inscripcions 
Aquests tallers són gratuïts i l’únic 

requisit per accedir-hi és estar donat 
d’alta en el SLO. 

La inscripció és obligatòria per po-
der participar en els tallers, i es pot fer 
a través del correu electrònic slo@el-
prat.cat, del telèfon 934 786 878, via 
web a online.elprat.cat o bé pre-
sencialment al Centre de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament del Prat 
(c. Moreres, 48).

DATA 

13 i 14 de 
març

3 i 4 de 
maig

7 i 8 de 
juny

19, 20 i 21 
de 
setembre

28 i 30 de 
novembre

PÚBLIC 

Dones en situació de vulnerabilitat 
per diferents motius: 
molts anys d’inactivitat o situacions 
similars que hagin afectat el seu 
entorn i la seva autoestima

Persones interessades en noves 
eines de recerca de feina

Persones en situació d’atur o 
de millora d’ocupació, sense 
coneixements o amb coneixements 
bàsics en competències digitals

Persones en procés de recerca de 
feina que tinguin més de 45 anys

Qualsevol persona interessada 
a aprendre a relacionar-se 
amb l’Administració pública 
per mitjans digitals

CONTINGUT  

l Empoderar-les a través d’una comunitat de pràctica 
per iniciar el procés de retorn al mercat laboral

l Ajudar-les a identificar competències i objectius 
laborals a través de l’autoconeixement

l Donar trucs per fer servir les noves eines de recerca de feina

l Conèixer com Instagram, LinkedIn i TikTok ens ajuden 
a fer que ens trobin en el mercat ocult del 85 % de les ofertes 
de feina

l Investigar el procés de selecció en cada 
xarxa des de la pell d’una reclutadora

l Optimitzar el temps i millorar els resultats en la recerca 
de feina gràcies a la sincronització de dispositius i les 
eines de Google que ens permeten agilitzar el procés

l Gestionar l’espai d’emmagatzematge del nostre 
dispositiu mòbil, conèixer-ne les possibilitats i saber 
descarregar-hi aplicacions, crear còpies dels arxius al 
núvol i transferir arxius del mòbil a altres dispositius

l Capgirar la visió negativista de la recerca de feina d’un 
sènior; en molts casos, aturats de llarga durada

l Saber com dissenyar una estratègia de recerca 
de feina proactiva i útil segons el perfil de cada 
alumne i segons l’objectiu de lloc de treball desitjat, 
prioritzant moure’s pel “mercat ocult”

l Agafar consciència de la importància per a un sènior de 
la learnability, upskilling, reskilling, networking, marca 
personal i marca digital... per aconseguir una nova ocupació 
escoltant sempre les necessitats del mercat de treball

l Adquirir coneixements generals sobre la certificació 
digital i conèixer els tipus de certificats.

l Aprendre a utilitzar les eines per signar electrònicament

l Donar a conèixer els serveis online que ofereixen 
les diferents administracions públiques

TÍTOL 

Ja estic 
preparada. 
Per on començo?

Instagram, 
LinkedIn i TikTok 
per a la recerca 
de feina

Recerca de feina 
amb el mòbil: 
sincronitza 
els dispositius 
i no et quedis 
sense memòria

Com trobar feina 
amb més de 45 
anys. Talent 
sènior

Eines per 
relacionar-te 
amb
l’Administració 
pública. Sigues 
un ciutadà digital

L’ocupació dels homes supera a la de les dones 
en un 8 %. Entre les persones de 45 i més anys la 

diferència puja a l’11 %.
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Un hogar municipal acogerá temporalmente 
a familias que pierdan la vivienda
El Ayuntamiento ha 
captado, gracias al 
carácter innovador de 
este proyecto, más 
de 200.000 euros de 
la Unión Europea

El 68 % de les dones declaren tenir un estat de 
salut entre bo i excel·lent. La proporció per als 
homes arriba al 81 %.

n inmueble situa-
do en Onze de Se-
tembre con Carre-

tera de la Bunyola, en la Barceloneta, 
acogerá un hogar municipal provisio-
nal para familias de El Prat que hayan 
perdido la vivienda. Este proyecto, 
que ha recibido más de 200.000 € de 
los fondos de la Unión Europea, en-
trará en servicio el próximo año, una 
vez acaben las obras de reforma, pre-
supuestadas en 870.000 €.

Las familias que se alojen allí dis-
pondrán de espacios privativos, con 
habitaciones con baño propio y zo-
nas comunes como cocina, sala de 
estar, sala de estudio, zona de juegos 
infantiles y terrazas. El hogar, que era 
una vivienda unifamiliar de grandes 
dimensiones, podrá acoger hasta 26 
personas repartidas en 7 familias.

Además de este hogar, el Ayunta-
miento tiene en marcha desde 2020 
un piso compartido para personas 
que están en proceso de dejar de vi-
vir en la calle.

De 55 a 120 viviendas 
Con este nuevo proyecto de hogar 
municipal en la Barceloneta, el total 
de viviendas destinadas en nuestra 
ciudad a atender situaciones de emer-
gencia o de exclusión residencial ha 
pasado de 55 en 2018 a 120 en 2023.

Video en elprat.tv

U
5 millones para la 
residencia de mayores
El hogar municipal para familias en emergencia habitacional es 
sólo uno de los proyectos del Ayuntamiento que han recibido 
financiación de los fondos europeos Next Generation. El que más ha 
recibido —más de 5 millones— es el de la residencia y centro de día 
para personas mayores que se construirá en el Eixample Sud. 

Proyecto

Hogar municipal para familias

Residencia y centro de día para mayores

Envelliment Quilòmetre 0

Atención a personas sin hogar

Aportación fondos 
Next Generation

Más de 200.000 €

Más de 5.000.000 €

Más de 50.000 €

Más de 600.000 €

l

l

l

l

Proyectos de acción social en El Prat 
que han recibido fondos europeos

Inmueble que acogerá 
el hogar municipal para 

personas sin vivienda.



25 anys lluitant 
contra les 
desigualtats
L’Associació de Dones Progressistes 
Frida Kahlo es va formar fa 25 anys per 
un grup un grup de dones que tenien 
moltes inquietuds al voltant de la llui-
ta pels seus drets. Francisca Lorenzo 
en va ser la fundadora. Amb altres 
companyes reivindicava la necessitat 
de tenir al Prat un servei d’atenció es-
pecialitzat per a les dones, el que avui 
és el SIAD. També van lluitar perquè 
hi hagués més escoles bressol mu-
nicipals a la ciutat i residències per a 
gent gran públiques. 

Posteriorment, van aconseguir que 
es formés la Vocalia de la Dona i, més 
tard, el Consell de les Dones del Prat, 
que contribueix a fer efectiu el princi-
pi d’igualtat d’oportunitats de dones 
i homes en tots els àmbits, i que està 
format per diverses entitats, com la 
pròpia associació.

Contra el sostre de vidre 
i la bretxa salarial 
L’entitat, 25 anys després de la fun-
dació, continua reivindicant que es 

trenquin desigualtats com l’anome-
nat sostre de vidre, és a dir, la barrera 
invisible amb què es troben les dones, 
pel simple fet de ser dones, per ascen-
dir en la seva carrera professional fins 
als càrrecs de més responsabilitat. 
També, en l’àmbit laboral, continuen 
combatent discriminacions com la 
bretxa salarial, perquè les dones co-
brin el mateix que els homes si tenen 
els mateixos estudis i càrrecs dins 
d’una empresa.

Manca d’educació sexual
En alguns àmbits hi ha hagut pro-
gressos al llarg dels anys, però hi ha 
altres en els quals l’associació no veu 
avenços, sinó fins i tot un retrocés. 
Una de les problemàtiques actuals 
que manifesta l’entitat és la manca de 
formació respecte a la sexualitat. Pre-
cisament, aquesta serà la temàtica de 
la qual tracta l’obra de teatre que re-
presentarà l’associació el 4 de novem-
bre. De fet, l’entitat va crear ja fa uns 
anys la companyia de teatre Lokha’s, 
que interpreta obres per difondre di-
ferents reivindicacions vinculades a la 
dona i, en aquest sentit, pel seu 25è 
aniversari, representarà l’obra “Ten-
gamos el sexo en paz”, de Dario Fo, 
la qual aborda la sexualitat des d’un 
punt de vista femení. 

 
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”

Associació de 
Dones Progressistes 
Frida Kahlo

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Pilar Torralvo
Presidenta de 
l’entitat

El SIAD explica que el 40 % de les 
dones que acudeixen a aquest servei 
ho fan per violències masclistes. Què 
us sembla aquesta xifra?   
Ens sembla horrible. Si fos un 1 % ja 
m’horroritzaria. La fundadora de l’entitat, 
Francisca Lorenzo, li deia terrorisme 
domèstic. I ara sobretot ens preocupen 
tots els casos de violència vicària que 
s’estan produint. Si les penes de presó 
no són més altes, no millorarà la situació.   

Des de l’entitat també aposteu perquè 
totes les dones tinguin cura tant de 
la seva salut física com de la mental. 
Quines activitats feu per treballar-la?    
Cada dilluns i dimecres fem ioga per 
exercitar tant el cos com la ment i, a 
banda, organitzem el club de lectura 
“El Raconet de les Lletres”, on fem un 
col·loqui de les lectures que llegim. 
Els dilluns fem teatre i el primer 
dimecres de mes coordinem el “Cine 
de Frida”, per parlar d’una pel·lícula 
que projectem i que aborda temes 
feministes. 

Quins són els objectius que us 
marqueu enguany com a entitat?    
Aquest any, a banda de representar 
l’obra de teatre que estem preparant, 
volem celebrar el 25è aniversari, creant 
un cicle de xerrades relacionades amb 
el món femení en l’etapa de la vellesa. 
Sobretot, perquè la mitjana d’edat de 
les dones que formem part de l’entitat 
és de 70 anys. De fet, un dels altres 
objectius, és que dones joves que 
s’impliquin a formar part de l’associació, 
perquè ens fa falta relleu generacional. 
A més, volem tornar a publicar la 
revista que creàvem i distribuíem per 
la Fira Avícola, on difoníem les nostres 
reivindicacions.

“Ens cal relleu 
generacional per 
continuar la lluita”

Contacte: Centre Cívic 
Sant Jordi - Ribera Baixa, 
dilluns de 17 a 19 h
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36a Nit de 
l’Esport 

l divendres 17 de 
març, a les 20 h, se 
celebrarà, a l’audi-

tori del Cèntric Espai Cultural, la 36a 
edició de la Nit de l’Esport. La gala 
es podrà seguir en directe a través 
d’elprat.tv. Un cop seleccionades 
les candidatures per part del jurat, es 
proposen tres nominats/des de les 
categories “Millor esportista masculí i 
femenina de més de 16 anys” i “Millor 
equip federat”, per tal que la ciutada-
nia pugui votar-los per Internet. 

CANDIDATURES

Judit Oliva 
Fernández 
(Club Bàsquet 
Santfeliuenc 
- Barça)

Gisela Berzosa 
Cantarote  
(Associació 
Esportiva Rítmica 
Cor Blau)

Luisa González 
Salazar   
(Club Patinatge 
de Velocitat 
El Prat)

1r equip 
femení 
del Club 
Bàsquet 
Prat

Equips sèniors 
(femení i 
masculí) 
del Club 
Voleibol Prat 

Equip femení 
del Club 
Patinatge 
de Velocitat 
El Prat

El 17 de març al Cèntric, 
en directe per elprat.tv

Millor esportista femenina de més de 16 anys

Millor esportista masculí de més de 16 anys

Millor equip federat

Nil Llop 
Izquierdo 
(Club Patinatge 
de Velocitat 
El Prat)

Óscar 
Martínez 
Rodríguez 
(Cornellà 
Atlètic, marxa)

Nemesio 
Ferrera Garcia  
(GYM Studio 
Fran Martin, 
taekwondo)

E

Trobareu més 
informació 
a través 
d’aquest QR 

Un 65 % dels participants de les Tardes 
Joves són dones i un 4 % són persones no 
binàries



 FLAIXOS
D’ESPORTS

MEDALLES POTABLAVES 
AL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA I MEMORIAL 
MOISÈS I JORDI LLOPART 
DE MARXA
La marxa ha tornat als carrers del Prat 
amb la disputa del Memorial Moisès i 
Jordi Llopart, que va comptar amb la 
participació de més de 200 atletes. Al 
Campionat de Catalunya de Marxa de 
Promoció, Arnau Miralles, del Pratenc 
AA, ha aconseguit l’or en la categoria 
sub-12 masculina. En la prova sub-12 
femenina, Gala González ha estat 
cinquena. El pratenc Jordi Arias (RTC 
Running Club) també ha obtingut una 
medalla (en aquest cas, de bronze), en 
la categoria “Màster 50”.

140 PARTICIPANTS EN 
EL 15è TROFEU MÀSTER 

CIUTAT DEL PRAT DE 
NATACIÓ

Un total de 140 nedadors i nedadores 
han participat en el 15è Trofeu Màster 

Ciutat del Prat, organitzat pel Club 
Natació Prat i que representa la 6a etapa 

del circuit català de trofeus de natació 
màsters. Enguany hi han participat 
29 clubs; alguns, vinguts de fora de 

Catalunya, com el Club Natación Jerez. 

DOBLE PODI DEL PRAT TRIATLÓ 1994
El club Prat Triatló 1994 va aconseguir un doble podi al Campionat de 
Catalunya de Duatló per equips, disputat el 29 de gener al parc Nou de 
la ciutat. Les noies van quedar subcampiones d’aquesta edició, mentre 
que els nois van assolir el bronze. Aquesta competició és l’única de 
Catalunya que es fa a contrarellotge per equips, i se celebra en el marc 
del Duatló Ciutat del Prat.  

El 67 % de les persones aturades de 
molt llarga durada (més de 24 mesos 

a l’atur) són dones.

COMPETICIONS DE 
LLANÇAMENTS
Les pistes d’atletisme Moisès Llopart del 
CEM Sagnier han acollit recentment diverses 
competicions oficials de llançaments organitzades 
pel club Pratenc Associació d’Atletisme.  



ESQUIADA DEL CLUB ESPORT JOVE
El passat 11 de febrer va tenir lloc la tan esperada sortida del 
Club Esport Jove, en què 36 nois i noies de la ciutat van gaudir 
d’un dia de neu a La Masella. Allà van poder fer un curset d’esquí 
i snowboard amb monitors al matí i esquiada lliure a la tarda.

COMENCEN LES OBRES 
DEL PATINÒDROM DEL 
PRAT, AL PARC NOU
A finals de gener van començar les obres 
del patinòdrom del Prat, que estaran 
enllestides d’aquí a un any. Aquesta 
nova pista de patinatge de velocitat 
substituirà la del CEM Estruch, que ha 
quedat obsoleta, i serà la nova seu dels 
dos clubs pratencs de l’especialitat: Club 
Patí Velocitat el Prat i Club Patí Ciutat del 
Prat. El patinòdrom, que ocuparà l’espai 
del camp de futbol de terra, complirà els 
requisits de la Federació Internacional 
de Patinatge de Velocitat, per la qual 
cosa podrà acollir competicions oficials.

Només el 6,4 % de l’alumnat de 
formació professional d’informàtica i 
comunicacions són noies.

JUGADORES PRATENQUES DE BÀSQUET ALS ESTATS UNITS
Tres pratenques competeixen aquesta temporada en lligues universitàries de bàsquet als Estats Units. Gemma Ruiz (esquerra) 
compleix la seva cinquena temporada als EUA, on ha acabat els estudis de Finances, i aquesta serà la seva darrera com a jugadora. 
Actualment juga als Manhattan Jaspers. Itziar Aransay (centre) està complint el seu segon curs a al McCook College a Nebraska, 
on es prepara per començar a estudiar Enginyeria. Xènia Cavallé (dreta) compleix enguany la seva quarta temporada americana, 
aquest any estudiant Ciències de l’Esport i jugant a la Mount Mercy University d’Iowa. Entrevista a totes tres a elprat.ràdio.



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
El 8M, també 
a les escoles 
i instituts!
Amb motiu del 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones, 
la comunitat educativa de 
cada escola i institut del Prat 
organitza diferents propostes 
per seguir reivindicant els 
drets de les noies i erradicar les 
desigualtats. Enguany, escoles i 
instituts han dissenyat propostes 
com ara: tallers oberts a famílies 
de sensibilització i coeducació 
audiovisual organitzats per l’AFA, 
murals dissenyats per l’alumnat 
per reflectir les conductes 
micromasclistes, pòsters per 
donar visibilitat a situacions 
masclistes, cartells que donen 
resposta a les persones que 
qüestionen les raons del 8M, 
decoracions amb roba que 
aportaran els i les alumnes 
per demostrar que la roba no 
té gènere, cartells amb frases 
i comentaris masclistes que 
els nois i noies han escoltat a 
l’institut. 

Igualment, s’elaborarà 
una col·lecció de cromos 
d’esportistes famoses i es 
promouran tutories sobre 
el feminisme, es deixaran 
empremtes de mans en un 
mural  amb paraules que 
fomentin el respecte cap a 
la dona, s’organitzarà una 
videoconferència amb una 
dona rellevant de la ciutat i es 
destinaran espais a l’hora del 
pati del dilluns 6 i el dimarts 7 
de març per fer cartells per dur 
a la manifestació del 8M. Com 
veieu, molta i molta activitat! 

El 78,5 % de l’alumnat de formació 
professional en l’àmbit de la sanitat són 

dones.

“A la Comissió Lila fem accions per 
visibilitzar el moviment feminista, 
empoderar les dones i desmentir 
alguns mites. El feminisme busca la 
igualtat. La Comissió es reuneix per 
organitzar accions per al 25N i per 
al 8M, però també fem accions més 
espontànies al pati, com enquestes 
a les companyes. El feminisme és 
encara avui una lluita constant”.

Idaira Piñol Paz  
1r Batxillerat B i Comissió Lila de 
l’Institut Salvador Dalí

“Les activitats que fem a 
l’escola són necessàries per a 
nosaltres i per a la societat en 
general, per guanyar visibilitat 
i treballar en la conquesta 
dels drets de les nenes i les 
dones. L’activitat que més 
m’agrada és fer pòsters per 
donar a conèixer tot el que 
fem sobre el 8 de Març”.

Lucía Sánchez Núñez  
5è B a l’Escola Sant Jaume

Un parell d’activitats 
amb motiu del 8M 

de l’any passat. 
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Estem segurs que ja sabeu la importància de cuidar de la natura. I 
és molt probable que a l’escola ja haureu parlat de la necessitat de 
preservar el nostre entorn i cuidar el planeta de manera que sigui 
habitable els pròxims anys. Però sabeu que el món és ple de gent que 
dedica la seva vida a la defensa de la natura? Cindy Lowry, Jacques-
Yves Cousteau o Jane Goodall son algunes de les persones que 
trobareu en aquest llibre, “Eco herois. Vides per defensar el planeta”. 
Aquí descobrireu vides apassionants que ens ajudaran a prendre 
consciència del món que ens envolta. Una lectura molt recomanable!

La Biblioteca us 
recomana un llibre

De les persones abonades dels 
Centres Esportius Municipals, el 
48,3 % són dones.

Els patis 
escolars, 
menys 
grisos 
i més 
verds!
A petició de moltes famílies 
i infants de la ciutat, 
l’Ajuntament del Prat està 
transformant els patis de les 
escoles i instituts, fent-los més 
naturals. En molts patis hi 
predomina el formigó, el terra 
dur i gris, massa sol i poca 
ombra... 

Per fer-los més agradables i, 
també, que puguin ser més ben 
aprofitats per poder-hi aprendre 
i jugar, s’hi estan fent diverses 
millores: plantant arbres, 
posant-hi jardineres, fent-hi 
créixer cabanes vives (una mena 
d’iglú fet amb salzes), pèrgoles 
de fusta, etcètera.

Una cabana viva a l’Escola Bressol La Blaveta, on els infants s’hi poden 
ficar. A la primavera traurà fulles i farà una ombra molt agradable.

Al pati de l’Escola 
Galileo Galilei 
s’han plantat 

molts arbres que a 
l’estiu faran ombra 

i atrauran ocells.



Cada mes, la il·lustració de la contraportada de la revista 
va a càrrec d’un/a artista local. Aquest mes, l’autora és 
Conxita Herrero, que explica així aquest dibuix que 
podeu omplir de color: “És una escena en què les nenes 
ocupen l’espai públic fent coses que també són de 
nenes, com jugar a futbol, enfilar-se a llocs, rescatar 
animals en dificultats o llegir còmics”.


