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la fibra òptica arribarà
a la ciutat aquest estiu
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El Carnaval del Prat torna a 
omplir els carrers de disbauxa 

El Rei Carnestoltes s’ha rendit enguany al pecat capital de la gola.

La majoria de comparses de la rua d’adults eren de les AMPA.

Al Prat gaudim del Carnaval des de ben petits.

Fa por... però és bàsicament maquillatge.

Rua de divendres al matí, al barri de Sant Cosme.

Una disfressa pròpiament pratenca: la torre de l’aigua.

Trobareu 
moltes més 
imatges del 
Carnaval 
al Flickr de 
l’Ajuntament 
del Prat. I 
també vídeos 
a www.
elprat.tv.
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En esta revista del mes de abril se entrecruzan informaciones de diversos ámbitos, pero hay dos que se complemen-
tan y, probablemente, se contraponen a la vez. Se anuncia en la portada el inicio del proceso que hará que la fibra 
óptica pueda llegar a nuestros hogares: un sistema de telecomunicación digital que favorece la navegación por el 
ciberespacio y que proporciona nuevas herramientas de innovación y productividad a empresas y comercios.

Al igual que en tiempos pasados las administraciones más cercanas tuvieron que hacerse cargo de crear un urbanis-
mo más humano, de construir equipamientos y dignificar la vida de las ciudades, ahora tienen otra obligación: ga-
rantizar a la ciudadanía las herramientas necesarias para el acceso y la integración en la Sociedad del Conocimiento. 
Esta inclusión digital tiene, por una parte, la necesidad tecnológica, que corre a cargo de empresas privadas que son 
las que gestionan este servicio, y, por otra, tiene exigencias de carácter cultural, educativo, práctico y económico. Es 
en estos ámbitos donde las administraciones locales juegan un papel fundamental a la hora de conseguir la inclusión 
digital que debe ayudar a preservar la cohesión social lograda durante años de trabajo conjunto. En este aspecto, 
el Ayuntamiento pone desde hace años a disposición de la ciudadanía diversos servicios que acercan estas herra-
mientas, que ya no podemos llamar nuevas, al total de los ciudadanos para huir de la denominada “brecha digital”.

En páginas interiores celebramos el día de Sant Jordi con un catálogo de libros escritos por autores y autoras praten-
ses: un extenso número de títulos con literatura de todo tipo que hacen patente la prolífica creatividad de la ciudad.

Estas dos noticias me parecen un buen ejemplo de cómo el presente está constituido por las formas más tradicio-
nales de expresión y, a la vez, por nuevas formas de conocimiento y de comunicación. En digital y en analógico, os 
deseo un feliz día de Sant Jordi.

L’Ajuntament posa des de 
fa anys a disposició de la 
ciutadania diversos serveis 
que apropin aquestes eines, 
que ja no podem anomenar 
noves, al total dels ciutadans 
per defugir la denominada 
“bretxa digital”.

El Ayuntamiento pone 
desde hace años a 
disposición de la ciudadanía 
diversos servicios que 
acercan estas herramientas, 
que ya no podemos llamar 
nuevas, al total de los 
ciudadanos para huir 
de la denominada “brecha 
digital”.

Tecnologia digital i llibresLluís Tejedor  
L’alcalde

n aquesta revista del mes d’abril s’entrecreuen informacions de diversos àmbits, però n’hi ha dos que es comple-
menten i, probablement, es contraposen alhora. S’anuncia en portada l’inici del procés que farà que la fibra òptica 
pugui arribar a les nostres llars: un sistema de telecomunicació digital que afavoreix la navegació pel ciberespai i 
que proporciona noves eines d’innovació i productivitat a empreses i comerços.  

Igual que en altres temps passats les administracions més properes van haver de fer-se càrrec de crear un urbanisme 
més humà, de construir equipaments i dignificar la vida de les ciutats, ara tenen una altra obligació: la de garantir 
a la ciutadania les eines necessàries per a l’accés i la integració en la Societat del Coneixement. Aquesta inclusió 
digital té, d’una banda, la necessitat tecnològica, activitat que corre a càrrec d’empreses privades que són les que 
gestionen aquest servei, i, de l’altra, té altres exigències de caràcter cultural, educatiu, pràctic i econòmic. És en 
aquests àmbits on les administracions locals juguen un paper fonamental a l’hora d’aconseguir la inclusió digital 
que ha d’ajudar a preservar la cohesió social assolida durant molts anys de treball conjunt. En aquest aspecte, 
l’Ajuntament posa des de fa anys a disposició de la ciutadania diversos serveis que apropin aquestes eines, que ja 
no podem anomenar noves, al total dels ciutadans per defugir la denominada “bretxa digital”.  

En pàgines interiors celebrem la diada de Sant Jordi amb un catàleg de llibres escrits per autors i autores pratencs/
ques al llarg de l’any: un extens nombre de títols que contenen literatura de tota mena i que fan patent la prolífica 
creativitat de la ciutat. 

Aquestes dues notícies em semblen un bon exemple de com el present està constituït per les maneres més tradi-
cionals d’expressió i, alhora, per noves formes de coneixement i de comunicació. En digital i en analògic, us desitjo 
una feliç diada de Sant Jordi.
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La fibra òptica permet descarregar i pujar continguts 
d’Internet a alta velocitat (100 Mb reals), connectar diversos 
dispositius a la vegada (ordinador, consoles, tv...), gaudir 
de múltiples continguts digitals en alta definició, etc.
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Las 4 claves

[1]

La instalación de la fibra no 

supondrá hacer obras, ni en 

los edificios ni en la calle. Se 

aprovechará la infraestructura 

existente, por donde ahora 

pasan los cables de cobre.

[2]

Las comunidades de 

vecinos ya han comenzado 

a recibir cartas que piden 

permiso para preparar 

técnicamente los edificios 

para la conexión con fibra.

[3]
El Ayuntamiento de El 

Prat hace tiempo que 

mantiene conversaciones 

con diversas operadoras de 

telecomunicaciones para 

agilizar la llegada de la 

fibra óptica a la ciudad.

[4]
La fibra mejorará los servicios 

digitales a la ciudadanía 

y la competitividad de las 

empresas y comercios, 

en particular de aquellos 

que trabajen con las 

nuevas tecnologías.

La fibra òptica 
arribarà aquest 

estiu a les 
llars del Prat

L’arribada de la fibra òptica a les llars 
del Prat és qüestió de pocs mesos. Està 
previst que el desplegament comenci 
aquest estiu i que estigui enllestit a fi-
nals d’any. Primer es donarà servei a la 
zona residencial de la ciutat. 

Sense obres

La instal·lació de la fibra òptica no supo-
sarà fer obres, ni als edificis ni als carrers. 
De fet, s’aprofitarà la infraestructura 
existent, per on actualment passen els 
cables de coure. En realitat, es tracta bà-
sicament de substituir, a la llarga, el cou-
re per la fibra òptica. 

En aquells edificis on la instal·lació ac-
tual circula soterrada o per dins de la 
façana, el recorregut de la fibra òptica 
continuarà igualment amagat. En canvi, 
allà on el cablejat està a la vista, quan 
arribi la fibra també ho estarà. 

Permisos a les  
comunitats

Algunes comunitats de veïns del Prat 
ja han començat a rebre cartes de la 
companyia Movistar (Telefónica) en què 
demana permís per instal·lar els cables 
i equips necessaris perquè l’edifici es 
pugui connectar en un futur proper a 
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la fibra òptica. Les comunitats que en-
cara no hagin rebut aquesta carta la 
rebran en breu. És recomanable auto-
ritzar aquestes operacions, ja que són 
gratuïtes i no suposen cap obligació 
d’haver de contractar el servei de fibra. 
Un cop preparat l’edifici per a la con-
nexió de fibra, cada domicili particular 

rebrà la proposta de la companyia tele-
fònica per contractar el servei. 

Un projecte amb 
interès de ciutat

L’Ajuntament del Prat fa temps que 
manté converses amb diverses opera-
dores de telecomunicacions per agilitar 

l’arribada de la fibra òptica a la ciutat, ja 
que considera que es tracta d’un servei 
important i, en segons quins casos, fins i 
tot necessari. 

Aquestes converses, finalment, han 
donat un resultat satisfactori i de gran 
interès per a la ciutadania del Prat, amb 
la decisió de Movistar (Telefónica) de fer 

¿Qué significa 
FTTH?
A menudo, refiriéndose a la fibra 
óptica, nos encontraremos con las 
siglas FTTH, que corresponden a 
la expresión inglesa Fiber To The 
Home (‘fibra al hogar‘). Esta fibra 
llegará directamente a cada una 
de las viviendas que contraten el 
servicio, sin puntos intermedios 
de transición a red de cobre ni 
coaxial. La red FTTH es de acceso 
ultrarrápido y permite un enorme 
ancho de banda por el que podrán 
circular futuras aplicaciones hoy 
por hoy desconocidas. Además, 
con la fibra, a diferencia de lo que 
ocurre con el cobre y la ADSL, no 
importará la distancia entre nuestro 
domicilio y la central telefónica 
que nos corresponde por zona. 
Todo ello redundará en un mejor 
servicio para la ciudadanía y 
más capacidad competitiva para 
las empresas del municipio.

La foto 
mostra com 

és de fi un 
fil de fibra 

òptica. A 
la dreta, 

màquina 
fusionadora 

de fils de 
fibra.
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arribar la fibra òptica a la nostra ciutat. 
Aquesta decisió, però, sempre ha estat 
en mans dels interessos comercials de 
les mateixes companyies.

En el futur és possible que altres ope-
radores facin arribar també la fibra òp-
tica al municipi amb les seves pròpies 
instal·lacions. La diversitat d’ofertes ha 

de repercutir en un augment de la com-
petitivitat i, de retruc, en un servei i tari-
fes millors per a la ciutadania. 

Impacte econòmic

L’arribada de la fibra a la ciutat del Prat 
beneficiarà la competitivitat de les em-
preses i comerços en general, i en parti-

cular d’aquells que treballen amb les no-
ves tecnologies, que cada dia en són més. 
Està demostrat que la presència de fibra 
en una ciutat incideix directament en la 
capacitat de generació de negoci ❧

Més informació a www.movistar.es/particulares/

internet/fibra-optica/instalacion/ - Tel. 1004

Els serveis de 
telecomunica-
cions es veuran 
molt beneficiats 
amb l’arribada 
de la fibra. A 
sota, preparació 
de cablejat 
de fibra per 
instal·lar-la 
en un edifici. 

¿Qué es la 
fibra óptica?
Es un hilo muy fino de material 
transparente (vidrio o materiales 
plásticos) por el que se envían 
pulsos de luz que representan 
los datos a transmitir. Admite 
mucha más velocidad y volumen 
de información que el cobre. 
Así, permite descargar y subir 
contenidos de y a Internet a 
alta velocidad (100 Mb reales), 
conectar diversos dispositivos a 
la vez (ordenador, consolas, tv...), 
disfrutar de múltiples contenidos 
digitales en alta definición, etc. 
Hay varios servicios, aplicaciones, 
contenidos y plataformas que solo 
se pueden prestar con la fibra. 
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portaveus dels grups municipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Castro Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Les entitats del Prat, la 
força de la ciutat
l’ampli ventall d’entitats de tota mena, que hom 
anomena societat civil, és una de les grans riqueses del nostre 
poble. Si fem una llambregada, hi veurem entitats esportives, 
veïnals, culturals, musicals, de lleure per a infants, joves i grans, 
de cooperació, voluntariat i solidaritat, de cultura popular, 
regionals, i tot un reguitzell de moltes altres activitats, sense 
oblidar les sindicals i empresarials. Tot aquest teixit associatiu 
té, per a nosaltres, dues característiques molt importants: ens 
permet participar, treballar i gaudir amb aquella activitat que 
ens agrada i contribueix a la cohesió social de la ciutat.

des de la modèstia d’aquestes quatre ratlles, volem 
agrair la feina de tantes i tantes persones que, amb el seu 
treball i esforç, donen vida a les més de dues-centes entitats 
pratenques. Tots sabem que aquests són moments difícils 
per a tothom, també per a les entitats. Malgrat aquesta 
situació, dia rere dia cal ser més rigorós en el compliment de 
les normatives vigents. Una d’aquestes obligacions és la de 
disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a les 
activitats a l’aire lliure. Per aquest motiu proposarem al Ple 
la subscripció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil conjunta per a totes les entitats que ho sol·licitin i estiguin 
inscrites al Registre Municipal. Entenem que no és un gran 
dispendi per a l’Ajuntament i sí un bon ajut per a les entitats 
que, així, compliran el que està estipulat sense cap despesa.

una altra proposta que volem posar damunt 
la taula és la de separar la Mostra d’Entitats de la Fira 
Avícola. Es tracta de cercar una nova data al calendari, de 
cara al bon temps, que afavoreixi més la interrelació entre 
les diverses entitats i faciliti les activitats a l’aire lliure. 

acabo felicitant totes les dones que enguany 
han donat vida a l’espectacle Paraula de dones. Ha 
estat extraordinari. Felicitats i moltes gràcies.

www.ciuelprat.cat

Elecciones primarias
el día 13 de marzo fui nombrado candidato a 
las próximas elecciones municipales de mayo de 2015 tras 
un proceso de primarias en la agrupación local del Partit 
dels Socialistes de Catalunya del Prat. La gran cantidad de 
personas con las que he conversado y me he reunido en 
estas semanas tan intensas han enriquecido mi candidatura 
y han reafirmado mi voluntad de representar a los socialistas 
en el Ayuntamiento. A todos y todas, muchas gracias.

afronto el reto con responsabilidad e ilusión, con 
la voluntad de ofrecer un proyecto socialista renovado para 
nuestra ciudad y con la prioridad de generar empleo, crear 
riqueza y cohesionar socialmente El Prat. Porque pienso que 
sólo desde los valores de la libertad, la igualdad y la justicia 
social podemos salir juntos de esta crisis que ya se nos está 
haciendo demasiado larga: valores, por cierto, que son los 
tradicionales del socialismo democrático a lo largo de su historia.

la política es imprescindible para salir de la crisis 
económica, institucional y de valores que vivimos. Requiere de 
partidos que actúen con principios democráticos y desde la 
transparencia. Y las primarias suponen una parte del cambio en su 
funcionamiento a la hora de elegir candidatos, abrir su debate de 
ideas y programas a la sociedad y actuar con más responsabilidad 
a la hora de establecer compromisos ciertos con los electores.

los socialistas de El Prat fuimos pioneros en toda 
España en la celebración de primarias para elegir candidato a 
las elecciones municipales. Fue en el año 1995, y siempre hemos 
creído en este modelo. Frente a nuestra visión democrática y 
participativa está la de los partidos que escogen a sus candidatos 
“a dedo” en reuniones clandestinas de la dirección. Con el 
descrédito que vive la política y las instituciones públicas, lo menos 
que pueden hacer los partidos para generar confianza es elegir 
a sus líderes con procedimientos transparentes y democráticos.

    @PerezJP_
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portaveus dels grups municipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Castro Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Limitar el acceso a 
ayudas sociales 
a nadie le sorprenderá que recuerde que los partidos 
políticos de la izquierda son partidarios de los “papeles para 
todos”. ICV, PSC y ERC llevan algunas semanas defendiendo que 
abramos de par en par las fronteras de Ceuta y Melilla para que 
entren en nuestro país algunos miles de personas más sin estar 
debidamente legalizadas. 

una vez dentro de nuestro país, esas personas adquieren 
automáticamente los mismos derechos sociales que los propios 
españoles. Se da la paradoja de que, mientras los españoles 
hemos tenido que pagar por esos servicios sociales, los recién 
llegados de manera ilegal no lo tienen que hacer. El colmo es que 
muchas veces reciben esas ayudas desplazando a los propios 
españoles. Eso me parece una injusticia social de primer orden. 

soy partidario de que el Ayuntamiento de El Prat apruebe 
un reglamento que limite el acceso a las ayudas sociales no 
básicas. Para acceder a esas ayudas sociales yo exigiría un nuevo 
requisito: 5 años de empadronamiento en nuestra ciudad para 
los recién llegados. Tampoco otorgaría ayudas sociales a aquellas 
personas sancionadas por faltas graves tipificadas en la Ordenanza 
de Civismo en los dos años previos a la petición de la ayuda social. 

no parece lógico ni justo que una persona que acaba 
de llegar a El Prat tenga el mismo derecho a acceder a ayudas 
sociales que las personas que llevan toda la vida pagando 
sus impuestos y que ahora necesitan ayuda. Parece bastante 
razonable que aquellos que alteran la convivencia de la ciudad no 
reciban ayudas de esa ciudad. 

las ciudades tienen una capacidad de acogida 
limitada. Decir lo contrario es engañar a la gente para tratar 
de rascar cuatro votos desde un buenismo irresponsable y 
demagógico. Yo prefiero hablar claro y trasladar sin complejos 
esta inquietud de miles de pratenses. 

www.antoniogallego.es

L’avortament, al túnel del temps 
el govern del pp vol situar les dones als temps 
postfranquistes amb l’aprovació de l’avantprojecte de Llei de 
protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada. 
La contrareforma de la llei actual és un menyspreu als drets 
de les dones amb una forta càrrega ultraconservadora i 
reaccionària que suposarà, si tira endavant, la restricció 
més dura de l’avortament en l’època democràtica.

la llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar 
lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, 
sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones, 
regulant el dret a la maternitat lliurement decidida. És una llei, a 
més, aprovada amb un ampli consens i per la majoria dels grups 
polítics, avalada per nombrosos professionals dels sectors de la 
medicina i la bioètica i que incorpora jurisprudència europea.  

la nova redacció ens porta més enrere, fins i tot, del 
1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les 
primeres 14 setmanes, el considera com a delicte i el despenalitza 
només en casos de violació i greu perill per a la vida o la salut de la 
dona, prèvia denúncia de l’agressió, en el primer cas, i, en el segon, 
amb l’acreditació suficient de dos informes mèdics. També suprimeix 
el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles 
amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en 
els anys 80. Afecta, a més, la seguretat jurídica dels professionals, 
i la garantia de l’accés a les prestacions sanitàries públiques.

en definitiva, una proposta de llei que restringeix els drets i 
les llibertats de les dones, que no s’ajusta a les tendències normatives 
europees, que concep les dones com a subjectes sense drets que 
cal tutelar i on la seva voluntat queda relegada per una suposada 
defensa dels drets “del concebut”, i que, si s’aprova, augmentarà 
les desigualtats per raons econòmiques i abocarà les dones a 
avortaments clandestins. Un cop més, una mesura retrògrada d’un 
govern que sembla encaparrat a conduir-nos pel túnel del temps. 

www.iniciativa.cat/elprat
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El pratenc Ona Nuit és un dels 46 restaurants catalans 
que han rebut la placa “Km 0 - Slow food”, atorgada 
pel moviment Slow Food, que treballa per donar 
valor als productes de proximitat i de temporada, 
anomenats “de quilòmetre zero (Km 0)”. A la imatge, la 
xef Susana Aragón, de l’Ona Nuit, havent rebut la placa 
de mans de Carlo Petrini, president de Slow Food.

EL RESTAURANT ONA NUIT, PLACA “KM 0 – SLOW FOOD”

Els nens i nenes del Consell d’Infants del Prat han fet una 
visita al Punt Solidari, el centre d’emmagatzematge i 
distribució d’aliments per a les persones amb necessitats 
de la ciutat. Durant la visita, l’informatiu infantil i juvenil 
InfoK, del Canal Super3, va entrevistar diversos nens i nenes 
del Consell i el 5 de març va emetre’n un reportatge. 

                                           EL CONSELL DELS INFANTS I EL PUNT SOLIDARI, A L’INFO K

El 15 de març es va celebrar a la pl. de la Remodelació la 
7a edició del Festival de Sopes del Món, organitzat per 
GATS i el Centro Extremeño Ruta de la Plata. Enguany, un 
grup d’infants han fet la sopa de carxofa més gran del 
món. A la foto, l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, es disposa 
a tastar una de les sopes. Vídeo a www.elprat.tv

FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN

Unes 300 persones van participar a principis de març en la 
primera Marxa en Defensa de l’Educació Pública, organitzada 
per la Comissió contra les Retallades en Educació del Prat, que 
integra les AMPA (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) 
dels centres educatius de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

                                           MARXA CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ
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El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, mantuvo un encuentro con las personas participantes en la 13a edición del Pessebre Vivent 
del Prat para agradecerles su implicación en esta actividad que se celebra cada año en el Parc Nou. En el acto, celebrado en la 
sala comunitaria de la escuela Jaume Balmes, también se entregaron los premios del 6º concurso fotográfico del Pessebre. 

PARTICIPANTES DEL PESSEBRE VIVENT DEL PRAT 

FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN

Com cada any, al voltant del 8 de març, Dia de les 
Dones, es fan al Prat moltes activitats reivindicatives 
i festives: tallers, balls, lectura del manifest, trobades, 
presentacions de llibres, actes esportius, excursions, 
concursos, l’espectacle Paraula de dones (foto)... La igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones ha estat el “leitmotiv” 
de la commemoració d’enguany. Vídeo a www.elprat.tv   

ACTES AL VOLTANT DEL DIA DE LES DONES

L’Ajuntament del Prat ha instal·lat una dotzena de senyals 
en tots els itineraris associats al riu Llobregat al seu pas pel 
Prat, on comparteixen espai vianants i ciclistes. Els senyals 
ressalten la prioritat que tenen els vianants a l’hora de 
circular per aquests camins. Els ciclistes que hi circulin han 
de moderar la velocitat i respectar els usuaris més fràgils. 

                  ALS CAMINS, PRIORITAT PER ALS VIANANTS
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La temporada de la 
carxofa Prat comença 
al novembre i aca-
ba a l’abril, quinze-
na amunt, quinzena 
avall.  Per celebrar que 
gaudim d’aquest ex-
traordinari producte 
del Parc Agrari i per 
acomiadar la tempo-
rada com es mereix, el 
Prat converteix l’abril 
en el mes de la carxo-
fa. Consulteu a la pà-
gina següent les acti-
vitats programades.

9a Festa de 
la Carxofa

La 9a Festa de la Car-
xofa se celebrarà el 13 
d’abril al Fondo d’en 
Peixo i s’hi espera 
l’assistència de 2.000 
persones.  A banda 
del dinar hi haurà 
punts d’informació 
i venda de produc-
te fresc i artesania, 
activitats infantils, 
concurs de cuina, 
ball... La festa s’emmarca en un conjunt 
d’activitats que es desenvoluparan du-
rant tot el mes: Escarxofa & Jazz, Quinto 
Tapa, Fira-tapa, itineraris per la zona agrí-
cola organitzats per La Porta del Delta 
(www.portadeldelta.cat), etc. 

L’Escarxofa & Jazz 
canvia de lloc

La 8a edició de l’Escarxofa & Jazz es farà 
el 6 d’abril als jardins del Cementiri Vell, 
ja que l’Artesà està tancat per obres. En-
guany hi actuaran cinc grups musicals i, 

El Prat acomiada la temporada de la carxofa amb tot un seguit d’activitats per celebrar 
que gaudim d’aquest producte extraordinari de l’horta del delta del Llobregat

un any més, el dinar popular anirà a càrrec 
de l’entitat Les Escarxofes del Prat, que 
cuinaran un arròs amb verdures del delta. 
Més informació a www.lacapsa.org.

Nou espai “Més que cuina”

Per la seva banda, el Centre Cívic Sant 
Jordi – Ribera Baixa acull el nou progra-
ma “Més que cuina”, amb diverses i sor-
prenents propostes gastronòmiques, 
moltes de les quals al voltant de la car-
xofa. Visiteu l’apartat “Més que cuina” a 
http://lacuinadelribera.elprat.cat ❧

Abril, el mes de 
la carxofa Prat

Tapa de carxofa Prat amb pollastre pota blava, prunes i pinyons.

Quinto Tapa
Del 3 al 30 d’abril, l’Associació de 
Gastronomia i Turisme del Prat (AGT) 
prepara una nova ruta Quinto Tapa 
per més de 35 bars i restaurants de 
la ciutat, amb la carxofa Prat com a 
protagonista. A més, els dies 26 i 27 
d’abril es farà a la pl. Blanes una Fira 
Tapa de la Carxofa. Trobareu tota la 
informació a www.quintotapa.cat.
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Des de l’any 2009, els departaments de 
Cultura i d’Educació de l’Ajuntament or-
ganitzen la Jornada de Lectura del Prat, 
un espai de reflexió entorn de la lectura 
i del treball que s’hi està fent a la ciutat 
des de diversos àmbits. 

Per aquestes jornades han passat els 
experts més importants del sector i s’hi 
han compartit nombroses bones pràcti-
ques de tot l’Estat. 

El 31 de març se’n celebrarà al Cèntric 
la VI Jornada, en què es farà una aproxi-
mació al món de la joventut, a les seves 
inquietuds, hàbits, formes de pensa-
ment, de creació i de relacionar-se. 

La VI Jornada de Lectura 
del Prat reflexionarà 
sobre l’hàbit de llegir 
entre la població jove

Els objectius de la jornada són obrir una 
nova mirada cap al món juvenil, treure 
estigmes i reflexionar sobre els joves i 
les institucions culturals, especialment 
les biblioteques. A més, s’exploraran al-
tres formes de lectura no convencionals 

i es compartiran experiències lectores 
adreçades a col·lectius joves. La jornada 
s’adreça a tota la ciutadania en general, 
però  especialment als sectors implicats. 
Trobareu tota la informació necessària 
al web www.biblioteca.elprat.cat ❧

Quins són els hàbits lectors de la gent jove?

Joves i 
lectura, 
tema clau
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA
Porta l’agenda cultural al mòbil!

No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

La inscripció de les activitats amb 
aquest símbol es pot realitzar per 
Internet a https://online.elprat.cat 
o a l’equipament organitzador.

Red Pontiac, de Pere Riera 
Amb Míriam Iscla i Cristina Cervià 
Un fill és per tota la vida i l’amor d’una mare és incondicional. Què 
no faríem per un fill o una filla? Els ho dónes tot, a canvi de no res. 
I un bon dia s’hauran fet grans, i la mare mirarà amb orgull l’obra 
més important de la seva vida. Què estaria disposada a fer una mare 
pel seu fill? O, fins i tot, què seria del tot inimaginable que una mare 
arribés a fer pel seu fill? Pregunteu-ho a la Maite i la Lourdes. Elles 
són Red pontiac: mares, sí, però úniques.
Teatre Modern. Diumenge 27, a les 19 h. Entrada: 12 €
Després de la funció tindrà lloc un col·loqui amb la companyia

Converses entre bambalines

Maternitats
Col·loqui conduit per Betlèm Cuesta, sobre les diverses maternitats 
possibles, el posicionament que tenim davant la maternitat, els reptes 
que ens plantegen els fills...
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 22, a les 19 h

Diada de Sant Jordi 

A la Plaça de la Vila 
Trobarem les tradicionals parades de llibres i roses; a la 
Biblioteca amb un munt de sorpreses, i a més a més a 
l’escenari:

10 h, Micro obert amb l’alumnat de l’Escola Mare de Déu 
del Carme, Escola Jaume Balmes, La Seda i Escola Nostra 
Senyora del Mar 

12 h, Pratilletres. Planeta Prat de El Prat Ràdio entrevista 
a autors pratencs que han publicat obra aquest darrer any, 
entre d’altres
 

17.30 h, L’hora del conte: Per l’abril llibres 

i roses mil, amb Ana García. I lectura de la poesia 
guanyadora d’un Març de Poesia
 
19 h, Ballada de sardanes, amb Amics de la Sardana 
del Prat
 

A la pl. de la Remodelació 
De 17 a 19 h, tallers de Sant Jordi, grup 
d’animació infantil i parades de roses i llibres 
 



                 
TEATRE
Artística i Cultural
La venganza de Don Mendo 

Per primer cop al Prat, actors i 
actrius de les companyies de 
teatre del municipi s’uneixen per 
presentar una de les obres més 
representades de la literatura 
espanyola. Organització: Artística i 
Cultural

Teatre Modern. Divendres 4, 
a les 22 h i diumenge 6, a les 18 h. Entrada: 9 € 

Nomarramón, amb Jorge Albuerne
Espectacle de circ que expressa 
la relació de l’artista amb el seu 
avi, amb la vida, l’atzar, i el sentit 
de la vida...

Teatre Modern
Divendres 11, a les 23 h Entrada: 12 €
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Cia. Vintperquatre
Coaching, d’Àngel Amazares

Amb Roser Batalla i Lolo Herrero, entre d’altres
Coaching és un thriller que es fa servir de l’humor 
per mostrar una cursa en què dos personatges 
de l’entorn polític es despullen per aconseguir 
superar un debat televisat molt especial i guanyar 
unes primàries de partit.

Teatre Modern. Dissabte 12, a les 19 h 
Entrada: 12 €        
Després de la funció tindrà lloc un col·loqui 
amb la companyia

Escarxofa & Jazz 
El temps de les carxofes 
és sinònim també de jazz. 
La festa, amb una nova 
ubicació ens permetrà 
descobrir propostes que 
es connecten amb el 
jazz de la mà de Casi el 
mejor trío de tu vida, El 
Colectivo, Wax & Boogie 

Rhythm combo, Xarangarín i Electric Gozarela
El dinar popular (arròs mediterrani amb verdures 
del Delta i de postres, compota de carxofa) serà 
cuinat per l’Associació Les Escarxofes del Prat. 
Organització: La Capsa

Jardins del Cementiri Vell. Diumenge 6
a les 12 h. Tiquet menú: 6 € 
(venda anticipada)

M
 ú

si
ca

Quartet Brossa i Judit Neddermann
El viatge d’hivern, de Schubert

Sense abandonar l’intimisme de 
la música de cambra, la proposta 
consisteix en generar un nou 
arranjament i una nova manera 
d’interpretar aquesta obra mestra 

del bel canto. Convertir aquest lieder en cançons pop 
íntimes per a quartet de corda i veu. 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 13, a les 19 h 
Entrada: 10 € 

Vermutis al Sol 
Música en directe
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Terrassa Gastrobar by Ona Nuit
Dissabtes i diumenges, a les 12.30 h 

Noa, del taller de cinema de l’Escola d’Arts
Curtmetratge realitzat per 
alumnes del taller, dirigit 
per Manu Márquez i interpretat per Maria Donoso i Albert Riballo
Organització: Escola d’Arts del Prat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 11, a les 20.30 h 

Cine club
A late quartet 
(El último 
concierto), 
de Yaron Zilberman
2013, EEUU. Anglès VOSE

Després de vint-i-cinc anys d’una trajectòria d’èxits 
i fama mundial, el futur d’un quartet de corda 
novaiorquès rep una notícia que posa en qüestió no 
només el seu futur, sinó també els anys d’amistat i 
col·laboració professional.

Prèviament es projectarà el curt: Ama, 
de Rubén Ventura
Cine Capri. Dimecres 9, a les 19.45 h
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Programació Cine Capri 
Estrena simultània de: Rio 2 (4, 5 i 6) i Amazing spiderman 2: el poder 
de electro (18, 19, 20 i  21)

Altres pel·lícules:  Nebraska, El gran hotel Budapest, Noe (12, 13) 

i El tour de los muppets (26 i 27)

Per confirmar dates i horaris podeu trucar al 93 379  59 43 o a www.cinecaprielprat.com

Espai obert de circ 
Espai d’assaig 
obert per provar 
i entrenar 
tècniques de 
circ: equilibri, 
acrobàcia, aeris i malabars. 
A partir de 13 anys 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Divendres 4, a les 18 h

Associació Cultural Tea3
Dakota, de Jordi Galceran
Amb Quelo Sostres, David Gallardo, Susanna 
Caralt i Albert Ibars. Direcció: Jordi Silvestre 
Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish. Divencres 25 
i dissabte 26, a les 21 h
I diumenge 27, a les 19 h
Entrada: 6 €

DANSA
8a Festa de la dansa 
Per commemorar el dia internacional de la 
dansa, diferents grups de ball de la ciutat 
pujaran a l’escenari per mostrar la varietat, 
riquesa i qualitat del ball i la dansa a la 
ciutat.  

Jardins de la Pau
Dissabte 26, a les 16.30 h

Festes del barri 
de Sant Jordi
Tres dies de festes del barri on podrem 
gaudir de sardinada popular, mostra de 
danses, musica en viu, inflables i karts, 
teatre, jocs i moltes més.  Organització: 
AVV Sant Jordi - Ribera Baixa 

Pl. Sant Jordi. Del 25 al 27 



Mostra de tallers 
Mostra dels treballs realitzats al tallers de 
manualitats, macramé, patchwork, marqueteria 
i vainiques. Organització: AVV Sant Jordi - 
Ribera Baixa

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Del 25 al 28

Teatre de titelles
Mostra del treball 
realitzat pels 
infants dels tallers 
Experimenta amb 
l’art i l’Espai art 
infants, al voltant 
de la temàtica del 

teatre: l’elaboració de titelles, la creació de les 
històries i l’escenografia.
Organització: Escola d’Arts del Prat

Escola d’Arts
Del 28 d’abril al 20 de juny
Inauguració amb representació 
teatral: Dilluns 28, a les 18 h
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NOVES EXPOSICIONS
Artimés
Mostra d’obres elaborades al 
taller de manualitats del SPAI 
on es podrà observar com 
el procés creatiu pot ser una 
eina eficaç en la reinserció 

de les persones. Organització: SPAI 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 3 al 22
Inauguració: Dijous 3, a les 12 h

Montse Mayol, Miriam Váquez 
i Azahara Cerezo
#NoEresDelPrat
Tres propostes (seleccionades a la darrera 
convocatòria d’exposició / UNZIP 2014) que 
reflexionen sobre el fenomen comunicatiu 
#NoEresDelPrat, un hashtag proposat en plena 
emissió del magazine de Planeta Prat al març 
de 2012 i que esdevingué Trending Topic estatal. 
Procés de tutoria a càrrec de: Halfhouse i Berta 
Xirinachs

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 25 d’abril al 8 de juny
Inaguració: divendres 25, a les 20 h

Conèixer món amb 

Enric Rufas 
El guionista 
i dramaturg 
pratenc 
parlarà del 
seu darrer 

treball cinematogràfic, La 
herida, rodada i estrenada el 
2013, dirigida per Fernando 
Franco, que ha aconseguit 
nombrosos premis, entre 
d’altres un Goya.

Biblioteca Antonio 
Martín. Divendres 4,
a les 19 h
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19 d’abril
Dia del municipi

Presentació de llibres
Biblioteca Antonio Martín

- Maldita sea, de Sònia Martín
Obra guanyadora de la 7a edició Premi Literari Delta 
Dimarts 8, a les 18.30 h

- El Prat i el seu ferrocarril (1877-1957) 
de Josep Ferret 
Monografia relativa a la història del ferrocarril Barcelona - 
Vilanova, centrada en l’àmbit territorial del Prat de Llobregat. 
Organització: Assoc. d’Amics del Modelisme Ferroviari del Prat
Dimecres 9, a les 19 h 

- Masia, història i curiositats del Prat 
de Jordi Ramos 
Passejada per la història pratenca al voltant de les seves masies. 
Organització: Tintablava. Associació d’escriptors del Prat 
Dimarts 15, a les 19.15 h 
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ia Club de gastronomia 

amb Susana Aragón 
La xef del Gastrobar ens presentarà la 
seva cuina que es caracteritza per utilitzar 
ingredients de temporada i proximitat. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 30, a les 19 h. Inscripció: 4 €

Més que Cuina: 
Cuina & Jazz
Pau Vidal (músic) ens presentarà les 
tradicions jazzístiques, mentre Manel 
Guirado als fogons, posarà els sabors de les 
tradicions africanes, europees i criolles que 
fan de Nova Orleans el paradigma de la fusió 
gastronòmica i cultural. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimarts 1, a les 19 h. Inscripció: 4 € 

ENCARA POTS VISITAR
Esther Merchan 
Llapis i més
Escola d’arts. Fins a l’11 d’abril

Les festes del fred
Recorregut per les festes més populars de 

la tardor i l’hivern, des 
de la castanyada fins al 
carnaval. L’exposició ens 
ensenya imatges, des de les 
primeres celebracions, en 
blanc i negre, fins a les més 
actuals, i com, generacions 

de pratencs, amb un protagonisme especial 
de la canalla, han desafiat el fred per sortir a 
gaudir de la festa al carrer.

Cèntric Espai Cultural
Fins al 31 de maig

Agrupació Fotogràfica Prat
Exposició Col·lectiva 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 27 d’abril

III Concurs de Microrelats i 
I de Poesia Tinta Blava 
Lliurament de premis. Organització: Tintablava. 
Associació d’escriptors del Prat 

Biblioteca Antoni Martín, Dijous 24, a les 19 h

Paraula poètica amb 

Ramon Andrés 
Autor de nombrosos escrits 
musicals i literaris i un 
conferenciant apassionant 

sobre música, poesia, mitologia, filosofia, art, religió 
o ciència. Hi participaran alumnes de l’Institut Ribera 
Baixa i de l’Aula de Música del Prat. 

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 28, a les 19 h 

Vine a conèixer la Casa 
de la Vila i els orígens 
del nucli urbà del Prat
Diumenge 13 d’abril
- Portes Obertes de la 
  Casa de la Vila: d’11 a 14 h
- Visita guiada i teatralitzada: 
  11 i 12.30 h amb la possibilitat de   
  continuar el recorregut pel nucli
  urbà 



TEATRE I MÚSICA
Cia. Inspira Teatre
El cel de la Jojó

Espectacle musical 
i de titelles que 
explica la història de 
la transformació, del 
cicle de la vida, de les 
petites i grans pèrdues, 

de veure i sentir l’extraordinari en l’ordinari, 
un himne a la vida. Organització: La Xarxa 
d’Espectacles Infantil i Juvenil 

Teatre Modern. Diumenge 13, 
a les 18 h. Entrada: 5 € 

Avui toca concert! 
Quartet Brossa i Judit 
Neddermann
Si voleu sentir música clàssica, veure els 
instruments i als músics de prop podeu 
gaudir de l’experiència amb la llibertat que 
necessiten els infants: un tast musical de 15 
minuts per als més petits.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 13, a les 18 h 

Fàbrica de Contes
El llibre de la Selva
Representació solidària a favor del projecte 
“Un àpat per als infants dels campaments 
de refugiats de Tindouf” i el Banc d’Aliments 
del Prat. 

Teatre Modern. Dissabte 26, 
a les 19 h. Entrada: 1 € + 1kg 
d’aliments
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LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i 
nenes de 3 a 7 anys
Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 5. Contes contats, amb Lídia Clua
Dissabte 12. Un bon amic, un bon llibre,  
amb Ana García 
Dissabte 26. Qui té un llibre, té un tresor, 
amb Ana García
Dissabte 12, a les 11 h. L’hora dels 
nadons amb els 5 sentits: Tastet de contes, 
amb Elena Andrés. Cal inscripció prèvia

Laboratori de lectura 
en família 
Activitat adreçada a famílies amb infants entre 
4 i 9 anys 
Espai de creació per experimentar al voltant 
de la lectura i posar a l’abast de les famílies 
autors i obres destacables de la literatura 
infantil. 

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 3, a les 18 h Cal inscripció prèvia

JOCS
El racó del  
Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dissabte 5, Grup de petits (de 2 a 3 
anys), de 17.30 a 18.30 h. Grup de grans 
(de 4 a 6 anys), de 18.30 a 19.30 h
Plantem llavors  
Dissabte 12, a les 17.30 h. Jazz, soul i 
rock&roll

Activitats de lleure 
del mes d'abril

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent 

gran Cases d’en Puig 
Serveis de Ciutadania

Horari: de 9 a 13 h 
Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  
www.pratgentgran.com

Dimarts 8, 15, 22 i 29
TALLER: INICIACIÓ AL EXCEL
Taller de 4 sessions on ens iniciarem 
en el maneig del “excel”. Requisits: 
Coneixements d’informàtica
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5€

Dijous 10
CAMINADA: COLLBATÒ 
Caminada del cicle de Passejades de la 
Diputació de Barcelona “A cent cap als cent”. 
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5 €

Dimecres 16 
SORTIDA: POBLE ESPANYOL  
Aquest cop farem un passeig per les places 
i carrers d’Espanya sense moure’ns de 
Barcelona. A més farem un taller de vidre i ens 
emportarem la nostra peça d’art... A continuació 
anirem al Parc de Montjuic per dinar a una 
zona de picnic (cal portar el dinar) 
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 15 €

Dimarts 22
TALLER: PUNTS DE LLIBRE
Segur que tens més d’un llibre amb un cantó 
doblat, per marcar la pàgina on t’has quedat!. 
Vine a participar al taller de punts de llibre i 
mai més ho faràs. A més a més podràs fer un 
regalet a qui més t’estimes!
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Gratuït

TALLERS
Kit (Klub Infantil Tecnològic)
Tecnologia, gastronomia i ciència

Recomanat per a nois i 
noies de 9 a 12 anys
Construcció d’artilugis que 
s’amagaran per crear un joc 
de pistes per coordenades. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 10, a les 17 h. Cal inscripció prèvia  

Famílies creatives 
Imitant a Mr. Potato

Activitat recomanada per a infants 
de 4 a 8 anys acompanyats d’una 
persona adulta 
Organització: Escola d’Arts del 
Prat

Escola d’Arts. Dissabte 12, a les 11 h 
Entrada: 6 € 

Cada mes la Biblio fa tallers
La llegenda de Sant 
Jordi, amb Núria Altamirano 
Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 16, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Art en família
El meu lloc al mapa, 
amb Stella Rubio
Activitat recomanada per a nens i nenes de 4 
a 9 anys, acompanyats d’adults
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 27, a les 12 h. Cal inscripció prèvia

Dimecres 23 
RECITAL DE SANT JORDI 
Lectura de poemes i lliurament del “18 è 
recull de poesies i contes breus” 
Per participar-hi, s’han de presentar 
poesies i /o contes breus originals, 
escrits en català o castellà. L’escrit 
s’ha de lliurar amb el nom de l’autor al 
Programa de Lleure de la Gent Gran. 
Data límit per lliurar els escrits: 
divendres 11 d’abril. Lloc: Cases 
d’en Puig a les 10.30 h

Dijous 24
TALLER: TAST DE CIRC
Vine a participar d’aquesta nova activitat, 
on ens aproparem i iniciarem en alguna 
de les tècniques circenses. Malabars, 
equilibris.... Deixa’t sorprendre de les 
teves habilitats!
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Gratuït



el prat

23
abril 14

Nou intercanvi amb Fingal

[ Del 3 al 8 de març, 
l’alumnat pratenc 
participant a 
l’intercanvi educatiu 
amb Fingal (Irlanda) 
ha participat en 
activitats culturals 
i educatives 
organitzades per 
l’escola St. Joseph’s. 
La primera setmana d’abril, alumnes 
de Fingal visitaran el Prat.]

Un diputat al Baldiri

[ L’alumnat de 2n de batxillerat de 
l’Institut Baldiri Guilera ha rebut la 
visita d’un diputat del Parlament de 
Catalunya en el marc del programa 
“El Parlament a les aules: els camins 
de la democràcia”. L’objectiu ha 
estat donar a conèixer i acostar el 
funcionament de la democràcia 
parlamentària als nois i noies.]

Micro obert a les escoles

[ El 23 d’abril, Sant Jordi, de 10 a 
12 h a la pl. de la Vila, alumnes de 
les escoles Mare de Déu del Carme, 
Jaume Balmes, La Seda i Nostra Sra. 
del Mar ens mostraran un petit bocí 
de les activitats treballades a l’aula 
entorn de la lectura i la cultura.]

Cloenda del “Connecta Jove”

[ Ja ha conclòs el projecte “Connecta 
Jove”, impulsat per la Fundació 
Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament 
del Prat. 23 alumnes de 4t d’ESO 
dels instituts Ribera Baixa, Estany 
de la Ricarda, Institut Escola del 
Prat i joves del Grup Infantil Sant 
Cosme s’han format en habilitats 
comunicatives i socials i han pogut 
ensenyar informàtica a 80 persones 
adultes. Vídeo a www.elprat.tv i 
fotos al Flickr de l’Ajuntament.]

El Sol Solet acollirà nens i nenes des dels 4 mesos 

Preinscripció escolar per
a infants de 0 a 3 anys

La preinscripció escolar dels nens i ne-
nes del Prat de 0 a 3 anys per al curs 
2014-2015 es podrà fer entre el 5 i el 16 
de maig. Els centres públics de la nos-
tra ciutat són les escoles bressol muni-
cipals Sol Solet, El Cabusset, La Granota 
i La Blaveta, així com la llar d’infants 
Dumbo, que depèn de la Generalitat.

Reservar cita 

Es podrà reservar cita per fer-hi la preins-
cripció per via presencial, telefònica 
o per Internet a partir del dia 9 d’abril. 
Uns dies abans, el 3 d’abril, es publicarà 
el calendari del procés i l’oferta de pla-
ces. Trobareu tota la informació i tràmits 
a través del bàner sobre la preinscripció 
que figura a www.elprat.cat.

Novetat al Sol Solet

Com a novetat, a partir del curs vinent 

l’escola bressol municipal Sol Solet  
obrirà un grup de nadons que acollirà 
infants de 4 mesos a 1 any. D’aquesta 
manera s’equiparen els serveis que es 
donen a les famílies en els quatre cen-
tres municipals que imparteixen el pri-
mer cicle d’educació infantil.

Portes obertes 

El mes d’abril es faran jornades de por-
tes obertes perquè les famílies puguin 
conèixer el funcionament, les caracte-
rístiques i els serveis que ofereix cada 
centre.

Les portes obertes a les escoles bres-
sol seran de 17.15 a 19 h, els següents 
dies d’abril: 1 i 7, Sol Solet; 2 i 24, El Ca-
busset; 8 i 9, La Granota, i 28 i 29, La Bla-
veta. La Dumbo es podrà visitar el dia 
3 de 9.30 a 11.30 h i el 10 de 15.15 a 
16.15 h ❧

                  Es podrà reservar cita prèvia a partir del 9 d’abril per fer la preinscripció.
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per sant Jordi, llibres amb regust pratenc

Selecció de llibres escrits per persones 
del Prat o amb temàtiques relacionades 
amb la nostra ciutat: llibres “Km 0” per al 
proper dia de Sant Jordi, proposats per 
la biblioteca municipal Antonio Martín.

Dos poetes, dues 
llengües, dos amics 
que al llarg de la 
vida han compartit 
moltes coses. Aquesta 
vegada comparteixen 
els seus poemes 
amb nosaltres.

A VERSOS, DE PERE BOU 
PUIGVENTÓS I ANTONIO 
GARCÍA VEGA (Ulzama 
Digital) >>

Con este libro 
descubriremos las 
más bellas tradiciones 
del mundo y que 
siempre hay alguna 
cosa que celebrar. 

ALGO QUE CELEBRAR, 
DE LOLA MAYENCO 
(Urano) >>

Novela ambientada 
en el siglo XVII que 
narra las aventuras de 
61 arcabuceros que 
fueron enviados a 
Vinaroz para detener 
el avance de las 
tropas francesas. 

EL ARCABUCERO Nº 61, 
DE DANIEL JEREZ 
TORNS (Huérfanos 
literarios) >>

Novela ambientada en 
la Barcelona de 1962. 
El asesinato de una 
conocida mujer de la 
alta burguesía hará que 
la joven Anna Martí, 
cronista de sociedad de 
un conocido periódico, 
descubra toda una 
trama en la que están 
involucradas personas 
muy influyentes.

DON DE LENGUAS, DE 
ROSA RIBAS (Siruela) >>

Llibre-catàleg de 
l’exposició del mateix 
nom. Un conte que 
ens explica com en 
Pau i la Marina fan 
un treball a l’escola 
sobre la seva ciutat: 
el Prat de Llobregat.

HI HAVIA UNA VEGADA 
EL PRAT, IL·LUSTRACIONS 
DE MONTSE MAYOL I 
TEXT DE JORDI RAMOS I 
MARGA GÓMEZ INGLADA 
(Ajuntament del Prat) >>

Novel·la policíaca 
ambientada al Londres 
de 1966. S’ha comès 
un crim i la policia té 
en el seu punt de mira 
Paul Sinclair, un jove 
que no pot entendre 
com es pot trobar 
en aquesta situació.

L’AFER WHITESTONE, 
DE CARLES ESTRADA 
(Base) >>

La fotografia i el cos 
femení s’uneixen 
per formar un 
paisatge diferent, 
motivador, original...

PAISATGES D’UNA 
NOIA, DE JOSEP MARIA 
GINABREDA I CAZÊRES 
(Autoedició) >>

UN LUGAR PARA NADIE, 
DE ÁLEX CHICO (De la 
luna libros) >>

Novela de ciencia 
ficción en la que se 
narra la evolución 
de la vida en 
nuestro planeta, 
una evolución 
que ha llevado a la 
humanidad a vivir 
en paz y harmonía. 

EL VIOLÍN DE SAMUEL, 
DE BERNARDO RUIZ 
SEGURA >>

Quinze reportatges 
en profunditat sobre 
quinze temàtiques 
que durant l’any 2012 
van ser silenciades 
pels mitjans de 
comunicació. El 
periodista pratenc 
Bertran Carzorla 
signa un reportatge 
sobre les morts sota 
custòdia policial.

ANUARI MÈDIA.CAT. ELS 
SILENCIS MEDIÀTICS DE 
2012 >>

La transición entre 
el final de la infancia 
y el principio de la 
adolescencia es el 
tema de esta novela. 
Oka busca en las 
estanterías llenas de 
libros de las bibliotecas 
las respuestas a los 
cambios que se están 
produciendo en su vida. 

QWERTY, DE AGUAS 
RODRÍGUEZ PRIETO 
(Bubok) >>

Poemas ligados a la 
soledad compartida, 
a lugares que nos 
modelan como 
seres humanos. 

Passejada per la 
història pratenca 
al voltant de les 
seves masies. Amb 
un propòsit de 
reconeixement dels 
elements singulars 
de caràcter rural, ens 
apropem a anècdotes 
i a apunts de la vida 
pratenca des dels 
seus orígens fins 
als nostres dies.

HISTÒRIA I CURIOSITATS 
DE LES MASIES DEL  
PRAT, DE JORDI RAMOS 
(Tintablava / Rúbrica) >>
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L’Anton, a través 
del seu diari, ens 
fa arribar la seva 
percepció i visió 
personal sobre la 
Guerra Civil espanyola. 

DIARI I CARTES DES DEL 
FRONT, D’ANTON RÀFOLS 
I NADAL (Rúbrica) >>

Recull de contes al 
voltant d’un tema 
de molta actualitat: 
la crisi econòmica.

EL DEUTE, DE DANIEL 
BORRULL (Rúbrica) >>

Poemas na lingua 
nativa do autor, o 
galego. É o resultado 
das súas experiencias 
de infancia na 
Galicia rural.

O SERAN ALUMEADO, 
DE MANUEL RODRÍGUEZ 
TRONCOSO (Ir indo) >>

Según su autora, 
estos poemas 
son “ecogóticos”, 
“ecoeróticos” y 
“ecorrománticos”. 
Sin duda, son 
poemas de amor.

SIGO CAYENDO HACIA TI, 
DE JADE BUENO MORALES 
(Círculo Rojo) >>

Tres pratencs, tres 
poetes, tres amics... 
un munt de poemes.

TRIPOLAR, DE SOPA DE 
POETES (Ediciones del 
4 de agosto) >>

Colección de relatos 
ambientados en la 
capital checa, en los 
cuales la literatura 
rinde homenaje a esta 
ciudad y a Franz Kafka. 

BAJO EL CIELO DE PRAGA, 
DE CARLOS SABARICH 
PÉREZ (Bubok) >>

Esta obra nos da 
pistas para responder 
a unas preguntas 
básicas: ¿qué es en 
realidad la filosofía?, 
¿tiene alguna 
utilidad?, ¿tiene 
futuro?

OBSERVACIONES SOBRE 
UNA FILOSOFÍA DIÁFANA, 
DE CARLOS SABARICH 
PÉREZ (Bubok)>>

Relato autobiográfico 
sobre las vivencias 
que se vio obligado 
a vivir en la Guerra 
Civil española y 
cómo sentimientos 
como el miedo, el 
asco y la fraternidad 
forjaron su carácter. 

DE SARGENTO 
INVOLUNTARIO A OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA, DE 
JOSÉ MARÍA ORRADRE 
RIPA. (Rúbrica) >>

La JUP va sorgir al 
Prat a inicis dels anys 
60, quan un ampli 
grup de joves van 
decidir organitzar-se 
en una experiència 
sociocultural que 
durà cinc anys i que 
va ser excepcional en 
desenvolupar-se en el 
context repressiu de la 
dictadura franquista.

JUVENTUD UNIDA 
PRATENCA, LA JUP 
(1963 – 1968), DE JOAN 
IGNASI SALCEDO DEL 
MORAL (Rúbrica) >>

Aquesta monografia 
constitueix un desig 
de l’Associació d’Amics 
del Modelisme 
Ferroviari del Prat, 
creada l’any 2010 
per millorar el 
coneixement sobre 
la vida i les obres del 
món ferroviari local.

EL PRAT I EL SEU 
FERROCARRIL 
(1877 – 1957), DE JOSEP 
FERRET (Rúbrica) >>

Recoge 17 de las más 
de 90 entrevistas 
a poetas que el 
colectivo Sopa 
de Poetes realizó 
durante sus ocho 
años de programa en 
El Prat Ràdio (91.6 FM). 

RADIACIONES. TRAZOS 
DE DIECISIETE POETAS 
CONTEMPORÁNEOS, DE 
SOPA DE POETES (ÒSCAR 
SOLSONA, PEPE MAIQUES 
Y MARIANO MARTÍNEZ) 
(Eclipsados) >>

Vivencias de dos 
hermanos pratenses 
que sufrieron un 
accidente y la lucha 
de uno de ellos, tras 
ocho meses en un 
hospital, por salir 
adelante. ¿Cómo 
se puede llegar a 
sobrevivir tras todas 
las adversidades? 

EL PEOR MOMENTO DE 
MI VIDA, DE NOEMÍ 
MARTÍNEZ GÓMEZ 
(Autoedición) >>

Poemas que destilan 
sentimientos, 
sensaciones, 
admiración por 
la naturaleza, el 
paisaje, el azul de 
la mar, la vida...

LUCES DEL ATARDECER, 
DE MANUEL RODRÍGUEZ 
TRONCOSO (Ir indo) >>

Crònica dels 100 dies 
posteriors a l’11 de 
setembre de 2012. 

100 DIES: LA LLUITA 
D’UN POBLE PER LA 
SEVA DIGNITAT, DE 
ROC MAS I BUSQUETS 
(Cooprat) >>



el prat

26
abril 14

El camino de València
se vuelve más amable

Ampliación del camino para permitir la cabida de los nuevos carriles para bicicletas y peatones.

Los 700 metros del camino de València 
que discurren entre la entrada a los Espa-
cios Naturales del Río y el primer mirador 
de aviones del camino de la playa están 

en plena transformación. Las obras, ini-
ciadas en febrero, estarán listas este mes 
de junio. Los trabajos, con una inversión 
municipal de más de 263.000 euros, ser-

Incorporará un carril para bicis y otro peatonal

virán para que este camino resulte más 
amable a quienes circulen por él, espe-
cialmente peatones y ciclistas, y también 
más seguro.

Como el camino 
de la playa

Este tramo del camino de València segui-
rá el mismo modelo del camino de la pla-
ya, de manera que al actual vial para ve-
hículos de motor se sumarán otros dos: 
un carril asfaltado para bicicletas y uno 
de tierra para uso peatonal ❧

Los nuevos carriles para 
bicicletas y peatones 
no sólo harán el paseo 
más agradable, sino 
también más seguro

PASEOS MÁS SEGUROS

La zona próxima a la 
entrada de los Espacios 
Naturales del Río se 
integrará paisajísticamente 
en el nuevo camino

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
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El aparcamiento de la plaza
Catalunya, a buen ritmo

Excavación del recinto bajo la cubierta del aparcamiento. Más información en www.pratespais.com.

El aparcamiento municipal subterráneo 
de la pl. Catalunya avanza a buen ritmo. 
Acabada la cubierta de hormigón, se tra-
baja ahora en el subsuelo. Este equipa-

miento tendrá 261 plazas repartidas en 
dos plantas, y se construye aprovechando 
la reurbanización de la plaza. Las obras las 
gestiona la empresa municipal Prat Espais. 

Ya se ha construido la cubierta de hormigón 

Alta demanda

Los aparcamientos municipales ya cons-
truidos (Centro Cívico Sant Jordi – Ribe-
ra Baixa, Verge de Montserrat – Remolar, 
camiones, Cèntric y pl. Blanes) rozan la 
plena ocupación. Del total de 1.354 pla-
zas construidas y/o comercializadas, 406 
ya se han vendido o están en cesión de 
uso y otras 924 están alquiladas o en ro-
tación. No obstante, como siempre hay 
fluctuación, en todo momento hay pla-
zas disponibles ❧

Los aparcamientos 
municipales subterráneos 
construidos en los últimos 
años rozan la plena ocupación 
entre venta y alquiler 

CASI A PLENA OCUPACIÓN

El aparcamiento de la 
pl. Catalunya ofrecerá 
261 plazas de coche y 4 
de moto, en una zona 
con alta demanda

261 PLAZAS EN DOS PLANTAS
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La ciutat del Prat i l’aeroport ja
estan connectats per carril bici

La ciutat del Prat i l’aeroport ja estan 
connectatats per carrils bici segregats 
del trànsit motoritzat. L’ens públic 
Aena ha finalitzat el tram de la zona de 
l’hangar d’Iberia, el darrer que faltava 
per connectar el nucli urbà amb les ter-
minals. L’estiu passat, l’Ajuntament del 

Prat ja havia fet l’enllaç d’aquest tram 
amb el carril bici de la platja, a la zona 
del Parc Nou.

Unes 200 persones del Prat es tras-
lladen en bici a l’aeroport cada dia 
per treballar-hi, i sovint han de circular 
per la calçada. Amb la finalització de 

S’acaba d’obrir l’últim tram que quedava pendent, a la zona de l’hangar d’Iberia, i 
properament es farà una nova connexió a través dels parcs de negocis Mas Blau I i II

la connexió per carril bici, 
segurament més perso-
nes s’animaran a accedir a 
l’aeroport amb bicicleta. 

Ja dins de l’aeroport, un 
carril bici ressegueix les 
principals instal·lacions: la 
Terminal 2, la zona de càrre-
ga i la Terminal 1. D’aquesta 
manera es dóna compli-
ment a un dels aspectes 
del Pla de Mobilitat de 
l’Aeroport, en el qual parti-
cipa l’Ajuntament.

A la connexió actual a tra-
vés de la zona de l’hangar 
se n’afegirà pròximament 
una de nova, que arribarà 
a l’aeroport des de l’av. de 
l’Onze de Setembre (zona 
Damm) tot travessant els 
parcs de negocis Mas Blau 
I i II. 

“Bicibox” a les 
terminals

Per animar a la utilització 
de la bicicleta per accedir a l’aeroport, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ins-
tal·larà “bicibox” a les dues terminals, 
que se sumaran als actuals aparcaments 
per a bicicletes. Els “bicibox” són uns 
mòduls on es poden guardar les bicicle-
tes de manera segura ❧
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A principios de abril se pone en marcha 
un nuevo servicio de autobús a la de-
manda, para las líneas PR2 y PR3. Este 
sistema sirve para dar servicio a zonas 
con una demanda escasa o muy con-
centrada en algunos momentos del día 
pero que necesitan estar conectadas 
con transporte público. 

En El Prat de Llobregat, estas zonas son 
el tanatorio – Cementerio del Sur y el Par-
que de Servicios Aeronáuticos y zona del 
hangar de Iberia. El tanatorio hace años 
que tiene conexión con autobús, pero la 
zona del hangar la disfrutará ahora por 
primera vez.

¿Cómo funciona?

Si queremos ir desde cualquier punto de 
la ciudad hasta el tanatorio o la zona del 
hangar deberemos pedírselo de palabra 
al conductor cuando subamos al auto-
bús. Si nadie lo pide el autobús acabará 
su recorrido en la parada de la calle Riu 
Llobregat con ronda del Sud. 

En sentido contrario, si nos hallamos 
en la zona del hangar o en el tanatorio 
y queremos que nos venga a buscar un 
autobús, bastará con pulsar el botón que 
encontraremos en la parada (ver foto). 

Autobús
a la 
demanda
Sólo irá al tanatorio 
y al Parque de 
Servicios Aeronáuticos 
cuando se solicite

Un sistema informático gestiona todo el 
proceso. En verano este servicio sólo fun-
cionará para la zona del hangar, pues el 
tanatorio quedará cubierto por el auto-
bús de la playa. 

Este sistema ya funciona en otras ciuda-
des. Permite optimizar las flotas de auto-
buses y ahorrar combustible, sin mermar 
el servicio. En el caso de El Prat, entre Sant 
Cosme y el tanatorio el PR3 va a menudo 
vacío, sobre todo en invierno. 

Este servicio se ha financiado con el 
programa europeo D-AIR de reducción 
de las emisiones de CO2 en los entornos 
aeroportuarios, en el que el Ayuntamien-
to participa desde hace dos años junto a 
otras ocho ciudades europeas ❧ Parada del tanatorio.
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Tens esperit emprenedor i una 
idea de negoci? Assessora’t!

El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat, a través del Servei 
de Suport a les persones emprenedores 
i les empreses, ha estat acreditat com a 
entitat assessora de la xarxa Catalun-
ya Emprèn.  Aquest programa té com a 
objectius difondre la cultura d’empresa, 

fomentar la creació d’activitat empresa-
rial i donar suport a les petites empreses 
i microempreses.

Si ets una persona emprenedora, tens 
una idea de negoci, i vols avaluar-ne la 
viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Ca-
talunya Emprèn t’ofereix:

El Centre de Promoció Econòmica del Prat ha estat acreditat com a entitat assessora 
de la xarxa Catalunya Emprèn, que fomenta la creació d’activitat empresarial

[ Informació i orientació 
sobre tràmits, finançament i 
recursos per emprendre
[ Assessorament persona-
litzat en l’elaboració i des-
envolupament del model de 
negoci
[ Formació en competèn-
cies de gestió empresarial
[ Suport tècnic a la consoli-
dació del teu projecte 

Aquest programa, lide-
rat per la Direcció General 
d’Economia Social, Coopera-
tiva i Treball Autònom, està 
cofinançat en un 50% pel 
Fons Social Europeu. 

Durant el mes de març s’han 
fet diverses sessions formati-
ves sobre estudis de mercat i 
comptabilitat empresarial. A 
l’abril i a l’octubre se’n faran 
sobre les obligacions i els 
drets dels autònoms.

Al maig i al juny es faran al-
tres accions formatives: tallers 
de consolidació empresarial 

(botigues on line) i sessions d’acompa-
nyament per a persones emprenedores 
(comunicació, redacció de textos persua-
sius...). Tota la formació és gratuïta.

Més informació: tel. 934 786 878, elprat-

empren@elprat.cat i http://catalu-

nyaempren.gencat.cat/ ❧

Una de les sessions formatives que s’han fet durant el mes de març al Centre de Promoció Econòmica.
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El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
ha subscrito un acuerdo con la Generali-
tat y la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya para desarrollar el programa 
Aracoop, impulsado por el Departamen-
to de Empresa y Empleo y formado por 
más de 80 instituciones públicas y pri-
vadas. El objetivo de este programa es 
promover y consolidar los proyectos de 
economía social y cooperativa. 

El Servicio de creación y consolidación 
de empresas del Centro de Promoción 
Económica apoyará la creación, consoli-
dación y crecimiento de proyectos y em-
presas de economía social y cooperativa, 
y difundirá sus valores como empresas 
localizadas en el territorio y sostenibles 
social, económica y ambientalmente ❧

Nuevo impulso de El Prat 
a la economía social 
Entra en un programa de fomento del cooperativismo

Sesión de sensibilización para emprendedores, sobre las características y ventajas de las cooperativas.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
de la Generalitat han signat un conve-
ni per desenvolupar el programa “Joves 
per l’ocupació”. 

Aquest programa, que està finançat 
pel Fons Social Europeu, pretén millorar 
la capacitat dels i les joves per trobar fei-
na, el que en termes tècnics s’anomena 
ocupabilitat. Un total de 80 joves del 
Prat d’entre 16 i 25 anys d’edat i que es 
trobin a l’atur podran acollir-se a aquest 
programa. Assolir les competències 
claus d’un determinat sector professio-

nal i poder treballar durant un mínim de 
6 mesos en una empresa col·laboradora 
és la base del funcionament del progra-
ma “Joves per l’ocupació”.

Tutoritzats i  
acompanyats

Tot l’itinerari formatiu i l’experiència 
laboral que assoleixin els i les joves 
en el si de l’empresa estarà tutoritzat i 
acompanyat en tot moment de mane-
ra personalitzada pel personal tècnic 
del Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat ❧

Conveni entre l’Ajuntament i el Servei d’Ocupació

Alumnes del programa “Joves per l’ocupació” 
de l’especialitat de cuina.

Programa per ajudar 
joves a trobar feina



el prat

32
abril 14

Josep Sucarrats és director de la revista 
Cuina des de l’any 2006 i periodista 
especialitzat en gastronomia, seguint 
els passos de mestres precursors com 
Nèstor Luján o Vázquez Montalbán, 
que van saber traspassar la frivolitat 
en el tractament de la divulgació 
gastronòmica. Sucarrats es compromet 
amb les seves idees i amb el valor 
ampli del que, per a ell, significa el 
terme gastronomia. És reconegut 
pel seu rigor professional i per 
la facilitat per comunicar que té, 
tal com es demostra en les seves 
col·laboracions en el programa La 
Tribu de Catalunya Ràdio, on és més 
conegut pel sobrenom de “Suqui”.

“Els aliments 
del Parc 
Agrari han 
de ser els de 
l’excel·lència 
de la 
gastronomia 
catalana”

Josep Sucarrats   
Periodista especialitzat 
en gastronomia
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Josep Sucarrats prové d’una família de pagesos 
d’Abrera i per això transmet aquest amor a la ter-
ra i als seus fruits. Sap valorar l’esforç que signifi-
ca el conreu, l’emoció que proporciona la collita i 
el plaer que s’obté convertint aquests productes 
en matèria primera d’una bona cuina. 

Sempre has estat un defensor inamovible 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. Per què?
És un espai de gran valor que tenim la sort de te-
nir. Poques àrees metropolitanes tenen una horta 
on collir producte fresc al costat de casa.

Sembla que amb la renúncia del projecte 
d’Eurovegas, el perill ha desaparegut...
No ho crec. El Parc Agrari està permanentment 
amenaçat i s’ha de protegir. Una horta al costat 
de Barcelona és un luxe. La veritat és que no vaig 
entendre mai com grans cuiners de Catalunya es 
van prestar a fer banquets per al senyor Adelson. 
Sempre vaig pensar que no podien estar més 
equivocats, sobretot quan són personatges pú-
blics que sempre han defensat el valor de la terra 
i dels productes de proximitat.

Ara està de moda el producte de Km 0, el 
de proximitat, i al Prat hi ha una part de 
la restauració que el proclama. Com veus 
aquest moviment de la gastronomia local?
És molt interessant que els cuiners locals valorin 
el que tenen. Per exemple, el col·lectiu que sota 
el segell “El Prat degusta’l” està treballant amb 
productes locals com la carxofa i el pollastre pota 
blava fa que aquests productes es coneguin a 
Barcelona i es relacionin amb el Prat. 

Al Prat ha canviat molt la restauració en 
els darrers anys. La coneixes?
I tant que la conec, i la segueixo de prop. Hi ha 
molt bones iniciatives, i algunes amb reconeixe-
ments diversos. Ara fa poc un restaurant del Prat, 
l’Ona Nuit, va rebre el distintiu internacional de 
cuina slow food. El fundador d’aquest concepte, 
Carlo Petrini, defensa molt la labor de la pagesia 
de proximitat com a valor de l’economia local, 
en aquests temps en què l’economia global és 
tan fràgil i porta tan nefastes conseqüències. 
Al Prat, aquest binomi pagesia-gastronomia és 
potent i ofereix als restauradors i als productors 
l’oportunitat de viure de la seva feina.

És conegut a Barcelona, el Parc Agrari?
En termes generals, a la ciutat no hi ha conscièn-
cia del valor de l’horta del Baix Llobregat. Quan 
la gent de Barcelona pensa en la bona cuina hau-
ria de pensar que bona part d’aquesta qualitat 

ve donada pel producte fresc de l’horta. Penso 
que és important donar-lo a conèixer perquè com 
més el conegui, el valori, el visiti i el compri la 
gent, més potencial tindrà. Una estratègia dels 
cuiners hauria de ser explicar la matèria primera, 
quins beneficis té i com s’ha produït.

Al Prat tenim la carxofa i el pota blava...
Sí, sí, teniu la sort que la carxofa del Prat és valo-
radíssima i el pollastre també, és mític, és llegen-
dari, és un patrimoni! 

Però normalment qui s’emporta més mèrit 
és el cuiner. No és complicat explicar tot el 
que hi ha al darrere?
Ho és, però crec que és imprescindible que ex-
pliquem el que significa una bona cuina. I, en 
part, això és el producte. I hi ha tres coses que 
l’expliquen: una és el producte en si mateix; 
l’altra és el paisatge on s’ha conreat (el gust 
d’una pastanaga mediterrània no té res a veure 
amb el d’una pastanaga holandesa), i la tercera 
és el productor: ell t’explica com treballa i llavors 
pots entendre millor per què una matèria primera 
és diferent d’una altra. Quan coneixes tot això la 
teva manera d’alimentar-te és més conscient. 

Quin és el valor del periodisme gastronò-
mic, que ara està tan de moda?
Un periodista gastronòmic és, sobretot, un perio-
dista i, per tant, ha de treballar amb rigor i serie-
tat. De vegades sembla una mica frívol, perquè es 
parla de l’star-system culinari, d’inauguracions, 
actes socials..., però un bon periodista gastronò-
mic ha de tenir coneixements tècnics i una idea 
humanista de la gastronomia: la cuina va absolu-
tament lligada a l’economia, la història, els movi-
ments socials, etc. 

Però no sempre la cuina és una bona cui-
na. Com pot canviar això?
Crec que els consumidors hem de ser molt exi-
gents i demanar qualitat en el servei. Un menú 
de 10 euros és tan important com un de 150, i 
cadascun, amb les seves característiques, ha de 
ser igual de bo i ben elaborat.

I per acabar, què m’en dius de la famosa 
dieta mediterrània?
No sé ben bé què és, però segons els dietistes és 
fantàstica! Un dels aspectes que m’agrada més 
és que, aquí, menjar és un fet convivencial: anem 
als mercats, ens relacionem, parlem de menjar, 
compartim el menjar... i mengem a taula! ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]

Al Prat, aquest binomi 
pagesia-gastronomia 
és potent i ofereix 
als restauradors 
i als productors 
l’oportunitat de viure 
de la seva feina.

Un bon periodista 
gastronòmic ha de 
tenir coneixements 
tècnics i una idea 
humanista de la 
gastronomia: la cuina 
va absolutament 
lligada a l’economia, la 
història, els moviments 
socials, etc. 
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L’esport del Prat
es vesteix de gala
La Nit de l’Esport es va celebrar el 14 de març i ho va fer, per primera vegada, a 
l’Auditori del Cèntric, després d’haver-ho fet els darrers anys al Teatre Modern

Foto “de família” amb les persones que van rebre algun reconeixement durant la Nit de l’Esport.

Canvi d’escenari, però no de filosofia. 
L’esport pratenc ha tornat a celebrar 
la seva festa anual, la Nit de l’Esport, 
en la qual es premia l’esforç, el sacrifici 
i les victòries de la passada temporada 
esportiva. S’ha canviat el Teatre Mo-

dern, seu dels últims quatre anys, per 
l’Auditori del Cèntric. Una altra de les  
novetats d’enguany ha estat la reduc-
ció de les categories premiades. Però 
l’essència de la festa s’ha mantingut 
intacta.

El taekwondo del Club Deportivo Fran 
Martín ha esdevingut, una temporada 
més, protagonista. La taekwondoka pra-
tenca Laia Martínez ha resultat escollida 

El taekwondo, 
protagonista
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millor esportista femenina de més de 16 
anys. Neus Bou ha recollit el mateix pre-
mi, però en la categoria de menys de 16 
anys, i David Martín ha fet el mateix com 
a esportista de jocs escolars. 

El guardonat com a millor esportista de 
menys de 16 anys ha estat Francisco Ja-
vier Martín Mateo, de l’IGYM Karate Prat. 
El triatleta del CN Prat-Triatló Richard 
Calle, campió d’Espanya d’Ironman, ha 
recollit el guardó a millor esportista de 
més de 16 anys en categoria masculina.

El nedador Víctor Villanueva, campió 
d’Espanya al 2013, ha estat premiat, un 
any més, com a millor esportista amb 
algun tipus de discapacitat.

Tècnics i entitats, 
també reconeguts

Enguany, la millor tasca tècnica ha estat 
reconeguda a David Hernández, entre-
nador de karate de l’IGYM Karate Prat. 
L’equip femení de Triatló del CN Prat – 
Triatló ha destacat per la seva trajectòria 
al 2013. 

En Jocs Escolars, l’equip Aleví A del 
Col·legi de La Seda ha estat escollit com 
a millor conjunt. L’AMPA de l’Escola Jo-
sep Tarradellas ha estat reconeguda per 
la seva tasca de promoció esportiva. El 
patinatge pratenc, de gran tradició a la 
ciutat, també ha tingut el seu protago-
nisme, amb el Club Patí Cobra com a mi-
llor entitat de promoció esportiva.

Finalment, el premi a la millor trajec-
tòria esportiva, que atorga la revista 
Delta, ha estat per a Arseni Conde, pre-
sident del Club Bàsquet Prat ❧

[ José David Muñoz ]

Vídeo a www.elprat.tv

Millor esportista femenina federada 

de més de 16 anys

Laia Martínez (CD Fran Martín) 

Carla Bertos

Natalia Vidal

Millor esportista masculí federat 

de més de 16 anys

Richard Calle (CN Prat - Triatló)

Sergio García

Antonio Godoy

Millor esportista femenina federada 

de menys de 16 anys

Neus Bou (CD Fran Martín)

Tábata Cano

Esther Higuera

Millor esportista masculí federat 

de menys de 16 anys

Francisco Javier Martín (Karate Prat)

Joan Martos

Nil Llop

Millor esportista de Jocs Escolars 

de menys de 16 anys

David Martín (CD Fran Martín)

Daniel Baena

Paula Lebrato

Millor esportista amb discapacitat

Víctor Villanueva (FIS El Prat)

Ramón Vega

Equip d’atletisme del CE La Magarola

Entitat amb millor tasca en promoció

Club Patí Cobra

Federació Catalana de Vela

Club Esportiu Rítmica Pratenc

Millor tasca d’una AMPA o centre 

d’ensenyament

AMPA Escola Josep Tarradellas

AMPA Escola Jacint Verdaguer

AMPA Escola Sant Jaume

Equip amb millor trajectòria en 

competició federada

Equip femení de triatló del Club Natació 

Prat

Fútbol sala Casa Alcalá Bar la Terraza

Equip masculí de veterans del Pratenc 

Associació d’Atletisme

Equip amb millor trajectòria en Jocs 

Escolars

Aleví A Futbol Sala Escola La Seda

Benjamí B Club Bàsquet Prat

Conjunt cadet Ass. Gimnàstica Rítmica Ribera 

Baixa

Millor tasca tècnica

David Hernández (Karate Prat)

Asun Martínez

Marciano Palacios

Premi Delta a la millor trajectòria

Arseni Conde, president del Club 

Bàsquet Prat

Mencions especials com a escoles de 

qualitat esportiva

Club Bàsquet Prat 

Club Natació Prat

Pratenc Associació d’Atletisme

Guanyadors/es i nominacions
(guanyadors/es en negreta)
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A punt d’acabar la fase regular, el Club Bàsquet Prat disputa 
fins el final les opcions de quedar a la segona plaça i gaudir 
també del factor camp a favor a les eliminatòries d’ascens.

CLUB BÀSQUET PRAT

La segona Mitja Marató del Prat ja s’ha consolidat en el 
calendari atlètic català. Enrique Luque i Vanesa Ramos han 
estat els guanyadors absoluts d’aquesta cursa, que ha 
aplegat prop de 2.000 participants. Vídeo a www.elprat.tv

MITJA MARATÓ DEL PRAT 
El Grup de Pescadors La Seda va organitzar el 
dissabte 8 de març el tradicional Concurs de Pesca, 
en el qual es van aplegar molts afeccionats i federats 
d’aquest esport. Vídeo a www.elprat.tv

CONCURS DE PESCA

L’equip júnior de regates del Centre de Vela del Prat ja ha 
arrencat la temporada de competicions. Tots els integrants 
d’aquest equip van sorgir del Campus d’Estiu de Vela. En 
aquesta primera competició es van enfrontar regatistes 
de Torredembarra i del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

REGATES DE PATÍ CATALÀ
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