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Persones i entitats 
que fan millor el Prat
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Telèfons
[ Emergències 112

[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Ofi cina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Lloro, Serveis de

Joventut 934785077
[ El Prat Ràdio

www.elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Ofi cina de Recaptació 934729243
[ Ofi cina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934782676
[ Taxis 933701611
 931131006
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El Centre d’Esplai Sant Pere 
i Sant Pau, vinculat a la parròquia del mateix 
nom, celebra enguany el 30è aniversari de la seva creació. 
Diverses generacions de pratencs i pratenques han passat per 
aquesta entitat que ara acull més de 80 infants d’entre 5 i 18 
anys i 18 monitors i monitores titulades. Cada dissabte, de 16.30 
a 18.30 h, l’Esplai fa diverses activitats (tallers, jocs, gimcanes...). 
A més, dos cops l’any (per Setmana Santa i a l’estiu) se’n van de 
colònies i, els més grans, de ruta. Per celebrar el 30è aniversari 
van fer una calçotada popular 
el mes de març al parc del 
Fondo d’en Peixo amb més de 
400 persones. Les celebracions 
continaruan amb activitats 
durant la Festa Major del c. 
Ferran Puig (24 de maig) i una 
xerrada al Cèntric a mitjan 
setembre sobre voluntariat 
i educació en el lleure. 
http://santpereisantpau.

wordpress.com/ ❧

Un dels fonaments de 
l’Esplai és l’educació 
dels nens i nenes en 
el lleure i en els valors 
de la solidaritat

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Infants, 
monitors i 

monitores de 
l’Esplai Sant 
Pere i Sant 
Pau, davant 
la parròquia 

del mateix 
nom, abans 

de marxar de 
colònies de 

Setmana Santa.
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Abril, el mes de la carxofa, 
omple el Prat d’activitats 

Gaudint amb el Quinto Tapa Carxofa Prat.

L’Escarxofa & Jazz es va celebrar enguany als jardins del Cementiri Vell.

Cuina en viu al Mercat Municipal. 

Concurs de plats amb carxofa Prat.

Arròs amb verdures del delta a l’Escarxofa & Jazz.

Aspecte del parc del Fondo d’en Peixo durant la Festa de la Carxofa. 

El Prat ha 
convertit 
l’abril en el 
mes de la 
carxofa, per 
acomiadar 
com es mereix 
la temporada 
d’aquest excels 
producte 
de l’horta 
del delta del 
Llobregat.

Tapa amb carxofa Prat i un quinto. 
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Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento ha rendido homenaje a personas y entidades de El Prat que con sus 
trayectorias profesionales o comunitarias contribuyen a que El Prat sea cada día una ciudad mejor. Esta vez, el 
jurado ha elegido, entre las diversas candidaturas a los Premis Ciutat del Prat, al historiador local Josep Ferret ; a la 
investigadora científi ca contra la malaria Carlota Dobaño; al sumiller y tabernero Joffre Tarrida, y al Club de Bàsquet 
Prat, por su contribución a la promoción del baloncesto base y por la transmisión de los valores deportivos.

Estas personas y entidad con prestigiosos reconocimientos profesionales fuera del ámbito estrictamente local son 
embajadores de nuestro municipio, sitúan El Prat en otras esferas y nos dan a conocer como comunidad. Por otra 
parte, estos vecinos y vecinas que conviven con nosotros y que trabajan discretamente, sin mucho protagonismo, 
hacen que la ciudad se reafi rme en sus valores y son referentes para el resto de ciudadanía.

Tengo que admitir que los Premis Ciutat del Prat los otorgamos, también, con un cierto egoísmo de ciudad, porque 
necesitamos construir permanentemente nuestro proyecto colectivo como comunidad. Concretarlo en hombres, 
mujeres y entidades conocidas nos facilita establecer vínculos personales y conseguir que no se detenga el motor 
del proyecto de ciudad, que es el orgullo y el sentido de pertenencia a nuestra comunidad. No hay comunidad sin 
el protagonismo de las personas. Somos los hombres y las mujeres los que la construimos y formamos parte de una 
sociedad diversa, donde lo que importa es la suma de todo lo que representa esta fantástica diversidad, aunque a 
veces esto sea complejo. Justamente esta variedad nos permite caminar como comunidad.

Quiero felicitar de nuevo a los premiados, alentarlos a seguir, expresarles el agradecimiento por su labor, decirles que 
los seguimos necesitando y que contamos con ellos para continuar haciendo de El Prat nuestro lugar en el mundo.

Aquestes persones i entitat 
amb prestigiosos 
reconeixements professionals 
fora de l’àmbit estrictament 
local són ambaixadors del 
nostre municipi, situen el Prat 
en altres esferes i ens donen a 
conèixer com a comunitat.

Estas personas y entidad
con prestigiosos
reconocimientos
profesionales fuera del 
ámbito estrictamente local 
son embajadores de nuestro 
municipio, sitúan El Prat en 
otras esferas y nos dan a 
conocer como comunidad.

Ens sentim orgullosos de vosaltresLluís Tejedor  
L’alcalde

er sisè any consecutiu, l’Ajuntament ha retut homenatge a persones i entitats del Prat que amb les seves trajectòries 
professionals o comunitàries contribueixen que el Prat sigui cada dia una ciutat millor. Aquest cop, el jurat ha escollit, 
entre les diverses candidatures als Premis Ciutat del Prat, l’historiador local Josep Ferret; la investigadora científi ca 
contra la malària, Carlota Dobaño; el sommelier i taverner Joffre Tarrida, i el Club de Bàsquet Prat, per la seva con-
tribució a la promoció del bàsquet base i per la transmissió dels valors esportius.

Aquestes persones i entitat amb prestigiosos reconeixements professionals fora de l’àmbit estrictament local són 
ambaixadors del nostre municipi, situen el Prat en altres esferes i ens donen a conèixer com a comunitat. D’altra 
banda, aquests veïns i veïnes que conviuen amb nosaltres i que treballen discretament, sense gaire protagonisme, 
fan que la ciutat es reafi rmi en els seus valors i són referents per a la resta de ciutadania.

He d’admetre que els Premis Ciutat de Prat els atorguem, també, amb un cert egoisme de ciutat, perquè necessitem 
construir permanentment el nostre projecte col·lectiu com a comunitat. Concretar-ho en homes, dones i entitats 
conegudes ens facilita establir vincles personals i aconseguir que no s’aturi el motor del projecte de ciutat, que és 
l’orgull i el sentit de pertinença a la nostra comunitat. És clar, però, que no hi ha comunitat sense el protagonisme 
de les persones. Som els homes i les dones els que la construïm i formem part d’una societat diversa, on el que im-
porta és la suma de tot el que representa aquesta fantàstica diversitat, encara que, de vegades, això sigui complex. 
Justament aquesta varietat ens permet caminar com a comunitat.

Per acabar, vull felicitar de nou els premiats, encoratjar-los a seguir, expressar-los l’agraïment per la seva tasca, dir-los 
que els seguim necessitant i que comptem amb ells per a continuar fent del Prat el nostre lloc al món.
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Els 4 guardons

[1]

Josep Ferret Pujol, per la 

seva trajectòria com a 

historiador local i la seva 

contribució al coneixement 

i defensa dels aqüífers 

del delta del Llobregat.

[2]

Carlota Dobaño Lázaro, 

per la seva contribució a 

fomentar la defensa de la 

solidaritat i els drets humans 

des de la investigació 

científi ca contra la malària.

[3]
Joffre Tarrida Solé, en 

reconeixement als seus 

mèrits professionals com 

a sommelier i a la seva 

tasca pel manteniment 

de la tradició. 

[4]
Club de Bàsquet Prat, per la 

seva dilatada trajectòria en 

l’àmbit de la competició i 

de la promoció del bàsquet 

de base, i per la seva 

contribució a la transmissió 

dels valors esportius i de 

convivència a la nostra ciutat.

La sisena edició dels Premis Ciutat del 
Prat es va celebrar l’11 d’abril passat 
a l’Auditori del Cèntric Espai Cultural. 
Els guardons els van lliurar l’alcalde del 
Prat, Lluís Tejedor, i els portaveus dels 
diferents grups polítics amb represen-
tació municipal. La gala va comptar 
amb l’actuació del músic pratenc Joan 
Chamorro. 

Aquests premis volen reconèixer la 
trajectòria exemplar i les aportacions 
de persones o organitzacions que 
hagin contribuït a fomentar la lliber-

tat, la solidaritat o la igualtat; que ha-
gin afavorit el progrés de la societat 
i el civisme, la iniciativa econòmica, 
l’urbanisme sostenible, la defensa del 
medi ambient, la defensa dels drets hu-
mans, i que hagin destacat en l’àmbit 
de la cultura, l’esport o altres activitats.

A les següents pàgines trobareu foto-
grafi es i més informació sobre la gala 
de lliurament dels premis ❧ 

Vídeo a www.elprat.tv, que va retransmetre     

la gala en directe

Premis Ciutat
del Prat 2014
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CARLOTA DOBAÑO recull el premi de mans de l’alcalde i del portaveu 
municipal del PP, Antonio Gallego.

JOFFRE TARRIDA recull el premi de mans de l’alcalde i del 
portaveu municipal del PSC, Juan Pedro Pérez Castro.

JOSEP FERRET recull el premi de mans de l’alcalde del Prat, 
Lluís Tejedor, i del portaveu municipal d’ICV-EUiA, Rafael Duarte. 

ARSENI CONDE, president del Club Bàsquet Prat, recull el premi en nom de 
l’entitat de mans de l’alcalde i del portaveu municipal de CiU, Jordi Gili. 
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                  Els guanyadors i guanyadora, amb els portaveus municipals i alguns membres del jurat. 

La gala de lliurament dels Premis va comptar amb l’actuació del músic pratenc Joan Chamorro (saxo) acompanyat de la vocalista i trompetista 
Andrea Motis i del guitarrista Josep Traver.  
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PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez CastroJordi Gili i Farrés

Després de 35 anys, els 
ajuntaments en perill?
El passat mes d’abril hem commemorat els 35 anys 
d’ajuntaments democràtics, després de la fosca nit del 
franquisme. Trenta-cinc anys durant els quals, amb el legítim 
mandat de les urnes, els homes i dones que han confi gurat 
els diversos consistoris arreu de l’Estat han millorat, i molt, 
l’aspecte de viles i ciutats i, fonamentalment, l’estat del benestar 
de les persones. Un estat del benestar que, amb la nova llei 
d’administració local del PP, es veu seriosament amenaçat.

Un altre fet que ha estat notícia ha estat la negativa total 
i absoluta de PP i PSOE de prendre en consideració la proposta 
del Parlament de Catalunya per tal que es pugui fer una consulta  
per a conèixer quina és la voluntat del poble de Catalunya. Com 
és prou conegut, la resposta ha estat un nou cop de porta. Un no 
rotund que, com ha dit el president de la Generalitat, no és un punt 
i fi nal sinó un punt i seguit. Aquesta és la voluntat d’una majoria 
del Parlament, de la ciutadania i de la Taula pel Dret a Decidir 
del Baix Llobregat, de la qual el nostre ajuntament forma part.

A nivell local, ens complau destacar tres temes que s’han 
tractat en el ple del mes d’abril: d’una banda, la moció presentada 
per CiU en la qual demanàvem que l’Ajuntament es fes càrrec 
d’una assegurança de responsabilitat civil per aquelles entitats 
i associacions que solen fer actes al carrer, per tal de complir 
la normativa, sense una nova despesa. Per unanimitat, es va 
aprovar l’estudi d’aquesta proposta. En segon lloc, l’aprovació 
de les tarifes socials per a les llars d’infants municipals, fruit 
d’una moció del nostre grup presentada al ple de l’octubre 
passat i que va ser aprovada. I fi nalment, el suport de CiU a la 
Campanya per una Catalunya Social, tot recordant a l’equip 
de govern que, si cal, l’Ajuntament té uns milions de superàvit, 
de l’any passat, que es poden aplicar a fi nalitats socials. 

Que tinguem tots una bona Festa 
del Treball, i una bona primavera.

www.ciuelprat.cat

La misma cantinela del PP
Es curioso como algunas formaciones políticas 
repiten actitudes en determinados momentos sin importarles 
si lo que dicen es verdad o no. Y es que, una vez más, cuando 
falta poco más de un año para las elecciones municipales, el 
Partido Popular de El Prat empieza a hablar de extranjeros, 
de sin papeles, de ayudas y prestaciones o de certifi cados 
que acrediten los años de residencia en nuestra ciudad.

No sé si son cálculos electorales, estudios sociológicos 
o ganas de envenenar la convivencia, pero los populares 
deben de creer que les da buen resultado en las urnas 
insinuar tratos de favor y levantar sospechas. Lo que pasa 
es que estas acusaciones son una gran irresponsabilidad.

Porque criticar abiertamente al comercio chino, 
magrebí o pakistaní y cuestionar los criterios con los que desde 
el Ayuntamiento concedemos ayudas sociales, lo que hace 
es separar a la sociedad entre “nosotros” y “los otros”.

Es fácil, y más en una época de profunda crisis 
económica como la que vivimos: siembras la sospecha, separas 
a los grupos y dejas que el miedo a que los de fuera quiten a 
los de aquí, los de siempre, lo que según ellos legítimamente les 
corresponde, haga el resto. El resultado es una sociedad menos 
cohesionada, en la que todo el mundo desconfía del vecino 
porque lo ve como un rival para acceder a los recursos públicos.

La solución es la transparencia, y la confi anza. 
Precisamente lo que estamos haciendo desde el equipo 
de gobierno: hacer públicos y visibles los criterios y 
mecanismos con los que la administración concede 
prestaciones, para desterrar mitos, rumores y sospechas.

Corren malos tiempos para el sentido común. 
Separatistas y separadores. Así nos luce el pelo.

    @PerezJP_
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Rafael Duarte MolinaAntonio Gallego Burgos

Suárez y la concordia
Hace algunos días falleció Adolfo Suárez, primer 
presidente de la democracia española. No me extraña que toda 
la clase política ensalzara su fi gura política. Tampoco nos debe 
sorprender que se formaran larguísimas colas de ciudadanos para 
presentar sus respetos en la capilla ardiente del Congreso de los 
Diputados.

Tuve la oportunidad de hablar con muchos de esos 
ciudadanos y de acompañar a la familia Suárez durante esos días 
tan dolorosos. Pudimos hablar tranquilamente sobre su legado y la 
impronta que dejó en la historia reciente de España. Creo que su 
epitafi o resume su gran anhelo: “La concordia fue posible”.

Concordia, ¡qué palabra tan poco usada en estos tiempos! 
Ustedes dirán: “Si lo que se lleva ahora es promocionar la ruptura, 
presumir de antisistema y mandarlo todo a hacer puñetas”. Yo creo 
que tenemos que recuperar ese espíritu de la transición y volver 
a poner de moda la palabra “concordia”. Tenemos que enterrar 
las dos Españas, cerrar heridas, tender puentes, siempre desde el 
respeto a la Ley que nos hemos dado entre todos. Como dijo el 
propio Suárez, “no podemos prescindir del esfuerzo que todos 
juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para 
todos”. 

Junto a S.M. el Rey don Juan Carlos, Adolfo Suárez pilotó 
adecuadamente la apertura de nuestro país a la democracia en 
circunstancias tremendamente difíciles. Propició un gran consenso 
político en torno a nuestra Constitución, texto que ha permitido 
vivir la etapa de mayor prosperidad de nuestra historia compartida 
y nuestra mayor apertura a Europa. Eso hay que agradecerlo.  

En homenaje a su innegable huella política, el Partido 
Popular pedirá al alcalde que el presidente Suárez dé nombre a una 
calle o espacio público de El Prat. Descanse en paz Adolfo Suárez, 
padre de la democracia española. 

www.antoniogallego.es

Valores republicanos
Los resultados de las elecciones que se han ido 
celebrando en diversos países europeos tan diversos como Francia, 
Hungría o Grecia e incluso también los últimos acontecimientos 
que se han producido en Ucrania han puesto de manifi esto el 
crecimiento de partidos de ideología claramente ultraderechista. El 
auge de la extrema derecha en Europa amenaza con convertirse 
en un fenómeno cada vez más generalizado. Son partidos que 
basan su mensaje en el ultranacionalismo y centran su activismo 
político en el supremacismo racial o nacional y el odio hacia 
“el otro”, desde inmigrantes y extranjeros hasta todo aquello 
que sea diferente o no comulgue con las ideas extremistas, 
populistas y xenófobas que estos partidos defi enden. 

Sin duda, la crisis económica es un poderoso acicate para 
el crecimiento de estas ideas simples; se trata de convencer a 
algunos de que todos nuestros males provienen de los que no 
son “exactamente” como nosotros, que viviríamos mejor solo 
“nosotros”, sin la rémora de todos aquellos que, aparentemente, 
viven de nosotros o de nuestro trabajo. Como he dicho, son ideas 
simples… pero efectivas, especialmente cuando el trabajo es 
escaso, las condiciones sociales están en retroceso y asistimos 
a un proceso de desmantelamiento del estado del bienestar.

El discurso populista de la extrema derecha va 
penetrando en la conciencia de gente que incluso hasta 
hace poco podía defender ideas progresistas. Por ello es 
esencial denunciar discursos de ese tipo cuando se producen 
en nuestro entorno, especialmente cuando los realizan 
representantes de partidos políticos que intentan obtener 
un obsceno rédito electoral con esos posicionamientos.

El 14 de abril se ha conmemorado el aniversario de la 
2ª República española. Desde la izquierda, es buen momento 
para recordar los valores republicanos que han de guiar nuestro 
discurso y nuestra actuación: libertad, igualdad y fraternidad.

www.iniciativa.cat/elprat
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El reconegut actor pratenc Armando Aguirre, de 80 
anys, s’ha acomiadat dels escenaris interpretant al 
Teatre Modern uns monòlegs de l’autor italià Dario 
Fo. Familiars, amics, entitats i l’Ajuntament van 
aprofi tar per retre-li un merescut homenatge. 

EL GRAN ARMANDO AGUIRRE S’ACOMIADA DELS ESCENARIS

El diumenge 13 d’abril, amb motiu del Dia del Municipi, 
es van fer diverses visites guiades i dramatitzades a 
la Casa de la Vila, en les quals van participar al voltant 
de 150 persones. Moltes d’elles van seguir la jornada 
amb un dels itineraris de descoberta del municipi 
que es van fer aquell matí. Vídeo a www.elprat.tv

                                        VISITES TEATRALITZADES A LA CASA DE LA VILA

La Policia Local del Prat ha organitzat, dins del seu programa 
d’educació viària, l’activitat “Canvi de marxa”, impulsada 
per la Fundació Mutual de Conductors amb el suport del 
Servei Català de Trànsit. A l’activitat, celebrada al Cèntric, hi 
van assistir 300 estudiants de batxillerat de la ciutat, a qui 
es va voler conscienciar sobre les causes i conseqüències 
dels accidents de trànsit. Vídeo a www.elprat.tv

CANVI DE MARXA PER PREVENIR ACCIDENTS

La plaza de Pau Casals ha ampliado su superfi cie 
gracias al añadido de un terreno municipal colindante. 
La plaza se abre más a la avenida de la Verge de 
Montserrat y gana espacios de reposo y paseo. 

                                        LA PLAZA DE PAU CASALS, MÁS AMPLIA
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El dia 27 de març, el grup amateur La Fàbrica de Contes, format per aprenents adults de català, va estrenar, al Teatre 
Modern, l’obra El llibre de la selva. Al llarg dels mesos d’abril i maig s’estan fent les representacions d’aquesta obra per a 
les escoles del Prat. A més, el dia 26 d’abril se’n va fer una representació solidària, en col·laboració amb el Departament de 
Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament, per recaptar aliments i diners, que es destinaran al projecte d’El Prat Solidari “Un 
àpat per als infants dels campaments de refugiats de Tindour” i el Punt Solidari del Prat (Banc d’Aliments del Prat).

LA FÀBRICA DE CONTES REPRESENTA EL LLIBRE DE LA SELVA

El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa va acollir el 10 d’abril 
passat l’11è Fòrum de Treballs de Recerca “Ciutat del Prat”, 
que té per objectiu incentivar la investigació com a suport 
a la tasca docent. S’hi van presentar 12 treballs per part 
d’alumnes dels instituts Baldiri Guilera, Estany de la Ricarda, 
Ribera Baixa i Salvador Dalí. Vídeo a www.elprat.tv 

11È FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA “CIUTAT DEL PRAT”
A Cases d’en Puig, Serveis de Ciutadania, es 
treballa per enfortir les entitats del Prat a través de 
formacions, assessoraments i serveis. Per a aquesta 
primavera hi ha programades formacions de 
gestió de l’entitat, voluntariat i participació. Podeu 
consultar el programa a www.casesdenpuig.cat

                  MÉS FORMACIÓ PER A ENTITATS A CASES D’EN PUIG
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El Eixample Sud acoge 
a sus primeros vecinos 

En El Prat está naciendo un nuevo barrio, 
el Eixample Sud. Se trata de una de las 
pocas ARE (Áreas Residenciales Estraté-
gicas) del centenar que la Generalitat y 
muchos ayuntamientos planifi caron en 
2008 para promover la vivienda pública. 
La gran mayoría han quedado paraliza-
das o simplemente se han anulado, de-
bido a la crisis económica e inmobiliaria, 
o a previsiones de crecimiento urbano 
poco realistas. 

De todas las ARE previstas, sólo media 
docena siguen adelante, y el Eixample 
Sud de El Prat es la que está más avanza-
da. El primer edifi cio acabado ya ha reci-
bido a sus primeros habitantes. Se trata 
de un bloque con 78 viviendas de pre-

cio concertado, 3 locales y 113 plazas de 
aparcamiento. Todos los pisos ofertados 
están ya vendidos. 

De El Prat y jóvenes 

En el contexto económico actual resulta 

excepcional que se desarrolle un área re-
sidencial de este volumen, que permite 
ofrecer a la población de El Prat vivienda 
nueva; la mitad, de protección. Y la de-
manda responde claramente a la oferta: 
más del 85% de los nuevos vecinos del 
Eixample Sud son de El Prat, y entre el 
resto hay muchos que marcharon de la 
ciudad y ahora han tenido la oportuni-
dad de regresar.  La mayoría son jóvenes: 
el 87% tienen menos de 45 años.

2.666 viviendas

La primera fase del Eixample Sud se 
sitúa entre la av. Onze de Setembre, el 
camino de Cal Silet, la carretera de la 
Aviación y el barrio de la Barceloneta. 

Una de las pocas áreas residenciales que se desarrollan en Cataluña en plena crisis 
ofrece a la población de El Prat vivienda nueva; la mitad, de protección ofi cial

Buenas perspectivas
Junto al edifi cio acabado ya se 
construye otro nuevo, de precio 
libre, que ofrece 59 viviendas. El 
ritmo de ventas es alto, lo que hace 
suponer que pronto se iniciará la 
construcción de nuevos bloques. 

El Eixample Sud está diseñado con criterios de calidad urbana y buena dotación de zonas verdes y espacios para equipamientos.
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Hay una segunda fase prevista para más 
adelante, entre la Barceloneta y la roton-
da de la Nissan. 

Ambas fases o polígonos suman una 
oferta de 2.666 viviendas, la mitad de 
ellas en diferentes grados de protec-
ción ofi cial. Un consorcio formado por 
el Ayuntamiento de El Prat y el Institut 
Català del Sòl gestiona la ARE, cuyo pro-
motor es una junta de compensación 

en la que la inmobiliaria Vèrtix es el pro-
pietario mayoritario. 

El Ayuntamiento ya ha recepcionado 
la urbanización del primer sector, con 
fachada en Onze de Setembre, delante 
del barrio de las Casas de la Seda, con-
sistente en las calles, espacios públicos y 
la red de alcantarillado, que se ha cons-
truido separada (un circuito para aguas 
residuales y otro para pluviales) ❧

Aspecto del primer edifi cio acabado. Al fondo, las Casas de la Seda, al otro lado de la av. Onze de Setembre.

Nueva fachada de la av. Onze de Setembre. Al fondo, el barrio de La Granja. Alberto Ríos

“Hasta ahora vivía en casa de mis 
padres. Cuando me interesé por esta 
promoción ya quedaban pocos pisos 
a la venta y me puse en lista de 
espera. Al cabo de un mes me 
llamaron, y aquí estoy. Me gusta 
mucho el barrio, esta zona está 
quedando muy bonita y estoy 
expectante por ver cómo crece.”

Tània Lluch y 
Enric Ripio

“Vivíamos de alquiler en Gavà y se 
nos acababa el contrato. Pasamos por 
aquí, vimos los carteles y decidimos 
informarnos. Nos arriesgamos a 
comprar sobre plano, pero ahora 
estamos muy contentos. Todo ha ido 
rodado: los tiempos de entrega han 
sido según contrato. El barrio es muy 
tranquilo, nos gusta el entorno, pero 
¡ya estamos deseando que pongan 
tiendas en los locales! 
Cuando llegue el metro 
a El Prat, tendremos 
la parada de plaza 
Catalunya muy cerca.”

Juan José 
Maldonado 
y Remedios 
Ruiz 

“Hasta ahora vivíamos cada uno en 
casa de nuestros padres, somos de 
El Prat y de Cornellà. Durante las 
obras hemos podido ir a ver cómo 
evolucionaba la construcción de 
nuestro piso. Estamos muy contentos, 
ha quedado muy bonito. Nos encanta 
el barrio, es muy tranquilo y cuando 
pongan tiendas en los bajos todo 
será más cómodo y no habrá que 
desplazarse para hacer la compra.”

NUEVOS VECINOS
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Al maig, 
Jornades
Pota 
Blava

Després de l’èxit aconseguit amb el  
Març Gastronòmic de l’any 2013, amb 
més de 5.000 menús oferts pels restau-
radors del Prat de Llobregat, l’Associació 

de Gastronomia i Turisme (AGT), amb el 
suport de l’Ajuntament del Prat, impulsa 
de l’1 de maig a l’1 de juny les V Jornades 
Gastronòmiques Pota Blava. 

El pollastre del Prat, més enllà de l’època 
nadalenca, i els productes de temporada 
del Parc Agrari del Baix Llobregat en se-
ran els protagonistes. 

Aquest any, com a principal novetat, les 
jornades s’escampen a restaurants de 
fora del Prat. Així, hi participaran disset 
establiments de la nostra ciutat, més un 
parell de l’Hospitalet, un de Sant Boi i un 
altre de Cornellà ❧

Tota la informació a www.marcgastronomic.com

Promoció del pollastre i els productes de temporada

Les Jornades volen motivar 
el consum d’aquests 
productes en els restaurants 
locals i, a més, promoure 
el turisme al Prat

GASTRONOMIA I TURISME

Un total de 21 restaurants 
participaran a les Jornades, 
tots ells de la ciutat del Prat 
menys 2 de l’Hospitalet, 1 
de Sant Boi i 1 de Cornellà 

21 RESTAURANTS



Festival de Cultura 
Tradicional del Prat

Número 200. Maig 2014

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.

Parc de Fondo d’en Peixo. Dissabte 10
Organització: Entitats de Cultura tradicional 

10 h, Plantada del Seguici, a la Plaça Mestre Estalella

A partir de les 11 h, “El Mercadet de les entitats”. Vermut i Ball de gegants
12.30 h, Rebuda i plantada de colles de la Federació del Baix Llobregat*

18.15 h, Acte de traspàs de l’Hereu del Baix Llobregat (Korsar - Rotllà) 
18.30 h, Jocs infantils i actuació dels Grallers de l’Armilla 
19.30 h,  Arribada a l’Escola del Parc, Ball del Baix i Parlaments*
20.30 h, Popurri popular, a càrrec de les entitats de cultura tradicional i popular del Prat

20.30 h, Actuació dels Grallers de l’Armilla. Sopar popular 
21.30 h, Actuació de la Colla de Diables del Prat
22 h, Concert de cloenda amb Bonobos 
Presentació del seu disc Animalànima

(*) Actes de la Trobada de Gegants del Baix Llobregat
Venda de tiquets el mateix dia de la festa a la barra del bar

Per tal de no generar més residus dels estrictament necessaris, a la festa es faran 
servir gots reciclables. Us convidem que porteu els vostres gots!!!

Associació Gegantera del Prat, Gegants del Delta del Llobregat, Gegants de l’AMPA Mare
de Déu del Carme, Gegants de l’AMPA Charles Darwin, Colla de Capgrossos, Colla de Diables, 
UEC, Amics de la Sardana, Associació Les Escarxofes del Prat, Picacrestes, Castellers de
Cornellà, AEiG Conxita Busquets, Esplai Sant Pere i Sant Pau, Esplai El Globus i Associació 
de lleure Imaginarium

http://www.facebook.com/elpratcultura
https://twitter.com/elpratcultura
http://www.flickr.com/photos/elpratcultura
http://www.youtube.com/elpratcultura
http://www.issuu.com/elpratcultura
http://www.livestream.com/elpratcultura
https://www.facebook.com/pages/Carnaval-del-Prat/177926800616%3Fv%3Dwall
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZu9F1Ka2Rh2qNaWeq2AH7dB0fm98w8YKQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6uJamn4ppbTbvnDfWFPy-Rw


                 

Joan Pera
Fer riure és un art
Sota la direcció de Martí Torras 
assistim a una conferència sobre 
l’art de fer riure d’allò més original. 
En Joan Pera es veu que també hi 
assisteix i intenta donar resposta a 
la pregunta de si per fer riure s’ha de 
perdre la dignitat.

Teatre Modern. Diumenge 11, a les 19 h
Entrada: 15 € 

Taller d’interpretació Teatre Kaddish
Paraules, paraules, paraules
Amb Maite Besora, Sheila Fernández, Edgar López, Juli 
Mitjans, Dúnia Pellisa, Josep Segurado, Miquel Terré i Victòria 
Vilà. Direcció: Josep Costa
Sis peces curtes sobre l’absurd de la nostra vida quotidiana, 
sobre l’absurd de l’èsser humà.

Teatre Kaddish. Divendres 16 i dissabte 17, a les 
20,30 h. I Diumenge 18, a les 19 h

T
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Cia. Transtorners
Transfusión
Cabaret, comèdia, 
irreverència, crítica àcida, 
el políticament incorrecte, 
l’absurd... aquestes són 
les claus de tres històries 

passades per la tècnica del turmix – play back. 

Teatre Modern. Divendres 16, a les 23 h
Entrada: 12 €

Volanteatre
M.I.E.R.D.A. Mientras 
Intento Escenas y Recuerdos 
De Amor
Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish
Divendres 23 i dissabte 24, a les 20.30 h 
I diumenge 25, a les 19 h. Entrada: 6 €
 

Boris Godunov, 
de Mussorgski
Òpera des del Gran 
teatre del Liceu
Òpera en set 
escenes, amb llibret 

del mateix autor, basat en l’obra d’Aleksandr 
Puixkin, escrita al 1869. Es tracta d’un dels 
títols clau del repertori líric rus. 

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 4, a les 18 h

Concert de primavera 
SCR Lo Llobregat de les 
Flors 
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 10, 
a les 18.30 h. Entrada amb invitació

M
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Fuertes
Sílvia Comes canta Gloria 

Fuertes 
Sílvia Comes 
presenta un 
espectacle 
literari, un 
concert 
que ens 

emocionarà amb els poemes recitats. 
Cançons sobre poemes de Gloria Fuertes, 
amb la seva veu potent i modulada.  
Projecte premiat al Festival Barnasants 
2013 

Teatre Modern. Dissabte 24,
a les 21 h. Entrada: 12 €

Programació Cine Capri 
Estrena simultània de: No se aceptan devoluciones 
(3 i 4), X-Men: Días del futuro pasado (23, 24 i 
25), Maléfica (30 i 31 de maig i 1 de juny)
Altres pel·lícules:  El Gran Hotel Budapest i 
El Tour de los Muppets
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la 
web www.cinecaprielprat.com

Cine club
Beasts of the southern 
wild (Bestias del sur salvaje), 

de Benh Zeitlin
2012, Estats Units. Anglès VOSE
Hushpuppy és una nena de 
sis anys que viu amb el seu 
pare, Wink, en una comunitat 
perduda del sud dels Estats 
Units. Wink li vol ensenyar 
a sobreviure per sí mateixa, 

preparant-la per al dia en que no pugui protegir-la.
Prèviament es projectarà el curt: El espectáculo, 
de Xavi Esteban i Erika Sánchez
Cine Capri. Dimecres 14, a les 19.45 h 

C
 in

em
a

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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Divendres 9, a les 18 h

Diferents obres, un mateix tema “la 
gastronomia”, diferents horaris i dos itineraris 
per gaudir de peces curtes de les companyies 
de teatre de la ciutat.
Cia. Pota Verda: Abierto hasta el atardecer
Cia. Performart: Bodas de sangre
ETC Teatre: Cocinillas; Intimitats; Me gustas
Cia. Lokhas: Princeses... 40 anys després 
Cia. Proscenio: Seis rosas
Cia. Prat a clown: Hem de parlar
Cia. Maktub: Paris je mange
Cia. Bollywood regust: Jaipur
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 17 i diumenge 18, a les 18 h
Recollida d’entrades: del 12 al 15 a la 
recepció del centre

AltraVeu
Festa i espai de reflexió, mostra d’expressions artístiques 
i iniciatives juvenils. 
Debats, tallers, exhibicions, concerts i dj’s. Actuacions de 
grups locals com: Broken Chairs, Alfred, Eso dijo ella, 
L.Fanelli, entre d’altres. Tanquen la nit La Sra. Tomasa 
i els dj’s locals Sayessol i Albert Gràcia. Organització: 
Joves, entitats, col·lectius juvenils i Joves.Prat

Pistes d’skate (Pl. Jardins de la Ribera)
Dissabte 17, a les 12 h

Itinerari 
El Prat obrer
L’Arxiu municipal ens proposa 
aquest recorregut pels orígens 
industrials del Prat, les dues 
fàbriques més emblemàtiques 
de la ciutat, així com els polígons 
industrials.

Punt de sortida: Pl. de la Vila 
Diumenge 4, a les 10 h
Cal inscripció prèvia

Piulades musicals
Actuacions musicals de 15 minuts de grups de la ciutat
Biblioteca Antono Martín. Dilluns, a les 20.45 h
Si voleu participar envieu un mail a bufetllibre@elprat.cat
Dilluns 5. Roger Camacho
Dilluns 12. Bull (Marc Cuéllar)
Dissabte 19. La marche futile
Dilluns 26. Pepe Alonso

http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZu9F1Ka2Rh2zgDresz4-81roCZJjPz-Ng
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6uHkfLHhadEfLkBTOAkZms4cIFY79yJyd
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6HPHQJ9G_O4h9EK6b5OppjRxVBZboZ98o
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6meknWeYbzSnYl6VsSVmVKJjj_HqzSeps
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6WDKYk0pbfQ2QsClAOSv0oh7BBZag88nY
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZu9F1Ka2Rh228JTvWDlXBLeOy_DBkhrUw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeSuUmNfL8KMG357y8QE-EVryw06FflduWg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6MwU9SFWct2U3ViihYJU97g
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWMZDiL92wVhGWH5xOr7aUDxTu5VviCoY6Q
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWMZDiL92wVhGoQO6uem9N5J_EY_ZcV9f7Q
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWMZDiL92wVhG9oaSpv3tEHt1q5OJukMTag
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6ihuMa15FYd7gaFw-o7zhQA
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSvV9ahzzq7e4hAMo3f8wxf1TtMLpV7oMSw
http://www.cinecaprielprat.com
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSkr1p79XQpDLVrl6290ALxWj1uw7hj_tqQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85Ene6CRzM2LgtOgG5KwrGZkltb8m2nnDA
http://www.joves.prat.cat/presentacio1_1/_uAlD6pePkNZfAGxEd7CA4CjNHSi0_WlDAhiRHzGvTKubz-UXOtkKyA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6rg9hZryXD_sGJ0BfvePw1z1OHpd4k46c
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6iUbnAX4t4MBDk0r9Fs4TVzKFoNRS9r3Y
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6yi6gEBufO0urFoNUxjutkV8sbfzEqoW9
http://www.ccriberabaixa.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW6RkEIWjoxeAZxrjDlkb4CueZ5eMRe63b4UoiCCp-Cavg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELrTUPcIxiqNX0aPB3gAbt0Ic_PrFLxX0zQ


Dibuixos curs 
educació viària i 
cívica 
Mostra de dibuixos infantils
Organització: Policia Local

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Del 23 de maig a l’11 de juny 

La caseta del Mussol
Mostra de treballs elaborats als tallers de 
patchwork i labors 
Organització: Associació de puntaires 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dissabte 31 de maig i 
diumenge 1 de juny 
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NOVES EXPOSICIONS
Modulacions
Art i ciència 
Mostra d’un procediment científic i creatiu 
que desemboca en un resultat altament 
impactant, d’uns estudiants de l’IES Baldiri 
Guilera.

Biblioteca Antonio Martín. Del 5 al 22 

Estrès urbà 
Col·lecció compartida

Materialització 
d’un procés 
participatiu 
vehiculat a 
través de 
la xarxa. Un 
projecte nascut 

amb la voluntat d’ajudar a estendre i 
convidar a la reflexió entorn la noció de 
Cultura lliure, utilitzant l’estrès urbà com a 
eix temàtic. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 8 de maig al 6 de juny 
Inauguració: Dijous 8, a les 20 h

Presentació de llibres
Biblioteca Antonio Martín

La piedra de la renuncia, de Marta Molinos  
L’obra és una compilació de poemes i textos, 
d’aquesta jove poeta pratenca.
Dimecres 7, a les 19 h

Conferéncia, d’Abel del Castillo 
L’autor mostrarà el procés i el resultat 
final del seu còmic Diario íntimo de un 
profesor. Organització: Tintablava, Associació 
d’escriptors del Prat
Dijous 15, a les 19.15 h 

Tecnologia, d’Assumpció Forcada
Llibre de poesia on l’autora fa palès que la vida es pot 
amollar i que també es poden esculpir els millors records de 
la memòria. 
Organització: Tintablava, Associació d’escriptors del Prat 
Dimarts 20, a les 19.15 h 
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ENCARA POTS VISITAR
Les festes del fred

Recorregut per les festes més 
populars de la tardor i l’hivern, 
des de la castanyada fins al 
carnaval. 

Cèntric Espai Cultural
Fins al 31 de maig

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
Fins al 8 de juny

Teatre de titelles
Organització: Escola d’Arts del Prat

Escola d’Arts. Fins al 20 de juny
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Les varietats 
geogràfiques 
del català, usos 
i prejudicis, 
amb Àngels Massip
Organització: Tintablava 
Associació d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 13, a les 19.15 h 

Noves 
tecnologies 
i moviments 
socials 
Orientada a les entitats

Biblioteca Antonio Martín 
Divendres 16, a les 18.30 h

Tertúlies entre fans de l’Art 

Jo pinto! (1) 
Els artistes A Jaenes i Rezo Bloodline 
es presentaran a través de la seva obra, 
per establir un debat entorn diferents 
maneres de viure l’art

Centre d’Art Torre Muntadas 
Dijous 15, a les 19.30 h 

Món contemporani
Política i defensa del 
que és públic,
amb Antón Losada i 
Joan Josep Nuet 

Hem de renunciar a 
allò públic, a l’Estat de 
Benestar? Hem viscut 
per sobre de les nostres 
possibilitats? 
Piratas de lo público 

és el llibre que ha publicat Antón Losada i 
que ens explica com s’està fent el saqueig 
i el desmantellament del propi Estat. 
Organització: Club de lectura de 
pensament polític actual 

Cèntric Espai Cultural 
Divendres 16, a les 19 h 
Es podrà seguir en streaming a 
http://www.livestream.com/elpratcultura

Ruta literària 
dels clubs de lectura
Ruta literària resseguint l’empremta de la 
novel·la Nocturn de Sant Felip Neri, a càrrec de 
l’autor, Sebastià Bennasar. Si formes part d’un 
dels clubs de lectura de la ciutat, no et perdis 
aquesta oportunitat de reviure els textos tot 
descobrint els racons que van inspirar l’obra.

Punt de trobada: Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 24, a les 10.30 h. Inscripció prèvia

Club de gastronomia 
amb Rosa Farrés

Rosa Farrés, xef del 
restaurant La Lluna en un 
cove ens presentarà plats 
de cuina catalana amb tocs 
especials, sense perdre de 

vista la tradició i el producte. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 28, a les 19 h. Inscripció: 4 €

Més que cuina
La xocolata al segle XVIII
Josep Maria Solias i Juana María Huélamo, 
experts en cuina històrica, ens presenten una 
xerrada que acostarà al participant al coneixement 
dels aliments americans que triomfaren al segle 
XVIII. A continuació, es durà a terme una petita 
recreació culinària que tindrà com a protagonista 
d’excepció la xocolata.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 21, a les 18 h G
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http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWDPdY9pajzQHjB-T3pmwPxioBdpxmY7F2w
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHC2v6bv5ymdWuQTjwBVWGHa23fSl81YqBA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81k6GRAyaBLVsUN_QGYqsoEqV4I_NFzJQA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81k6GRAyaBLVbyUUV4UJyOD2JpXOC5ypbw
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW6b7O7S9jNZf5SdKDMRBgEDT6_9rzHJxgXnNESz_D6R8g
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6cBi-zlkQx34wQXKUZ27eFQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wV3w-6m6D2lkewkJyg6KE0Q
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvqBk9n65oj9rUc15LEH3Baw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvaNX4ZUUu3MZJw8Rcmca_3Q
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvhWcrFx731XsN-52hJXay-w
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvX7akbd7oRqje_SdIeEEULg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeSuUmNfL8KMG4pRUB1a79NOOq0PTofi9jw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeSuUmNfL8KMGzLyIy0W0zGlZRGRpv_Cmgw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8zKUGRSOZQnjQUEZd81TFJa9e4PxK_vwAw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP89pKI-YJwMP6iOqh9BGYWzxnLxpybEF5BA
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUQ1Jx4k8lTW1gkZxbf_d6s0PwO7BEQC85wWfSdsgJ555
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6wieEShdgSfVuwf-cBHYODeUCi0cKb7pB


TEATRE I MÚSICA
Contes musicats!

Escollirem una història, 
proposareu uns 
personatges i un lloc, 
i a partir d’aquí, Ana 
García crearà un conte 
que s’acompanyarà 

amb la música de David Faure amb diversos 
instruments curiosos!

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Diumenge 11, a les 12 h. Entrada: 1,5 € 
(amb el carnet - descompte infantil: 1 €) 

El Galliner del Parc
La Blancaneus i un 
convidat 
La Blancaneus era una nena molt dolça 
i guapa que vivia atemorida per la seva 
madrastra que va intentar fer-la desaparèixer. 
Però ella va poder fugir al bosc... 
Organització: AMPA Escola del Parc 

Teatre Modern. Dissabte 17, a les 18 h 
Entrada: 2 €

Boarding Percussion 
Port
KonArt Group  
Espectacle musical 
familiar. Actors i músics 
interactuant en un 

espectacle on la percussió és la protagonista 

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 24, a les 18 h. I diumenge 25, 
a les 12.30 h. Entrada: 5 € 
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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 3. Dóna’m la mà i anem a 
viatjar, amb Lídia Clua
Dissabte 10. Contes per viatjar, 
amb Blai Senabre 
Dissabte 17. Contes dels indis d’Amèrica 
del Nord, amb Ana García
Dissabte 24. Anima’t, farem la volta al 
món!, amb Ana García
Dissabte 31. Contes i històries d’arreu 
del món, amb Blai Senabre 
Dissabte 10, a les 11 h. L’hora dels 
nadons amb els 5 sentits: Mà i manetes,  
amb Sandra Rossi. Cal inscripció prèvia

Laboratori de lectura 
en família 
Activitat adreçada a famílies amb infants 
entre 4 i 9 anys 
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 8, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

TALLERS

Kit (Klub Infantil Tecnològic)

Titelles que 
s’il·luminen
Recomanat per a nois i 
noies, de 9 a 12 anys
Manualitat per crear titelles 

a les que afegirem un circuit simple que farà que 
prenguin vida.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 8, a les 17 h. Cal inscripció prèvia  

Famílies creatives
Lletres enquadernades
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 10, a les 11 h
Preu: 6 € / infant

Cada mes la Biblio 
fa tallers
Viatges, països del món i 
altres cultures, amb Núria Altamirano 
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 21, a les 18 h. Cal inscripció prèvia
 

Art en família
#3: Fem publicitat? 
amb Stella Rubio 
Activitat recomanada per a nens i nenes 
de 4 a 9 anys, acompanyats d’adults
Centre d’Art Torre Muntadas

Diumenge 25, a les 12 h. Cal inscripció prèvia

Festa del Comerç Just 
i la Banca Ètica 2014
Activitats per sensibilitzar sobre el els valors i principis 
del comerç just, la banca ètica i el consum responsable. 
Degustació de productes de comerç just, sorteigs, 
descomptes i promocions especials en productes 
d’alimentació i artesania de comerç just. Organització: 
El racó del Joc - Acsur Las Segovias

Cases d’en Puig. Dissabte 10, a les 10 h

Activitats de lleure 
del mes de maig

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 6-13-20-27
TALLER: INICIACIÓ AL POWER POINT
Taller de 4 sessions on ens iniciarem en el 
maneig del “Power Point”. 
Requisits: Coneixements d’informàtica
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: 5€

Xerrades informatives sobre el 
projecte comunitari de prevenció per 
a gent gran “ANTENES” 
Dilluns 5 de maig a les 10.30h al Centre 
Cívic Jardins de la Pau (Pl. Jardins de la 
Pau s/n)
Dilluns 12 de maig a les 16.30h al 
Casal Remolar (C/ Ramón Llull, 12)
Dimecres 14 de maig a les 18h a 
l’Esplai de La Caixa (C/ Rector Martí i 
Pinyol, 13)
Entrada lliure

Dimecres 14 
SORTIDA: Dipòsit de regulació d’aigües 
pluvials
Baixa a les profunditats de la ciutat i descobreix 
els dipòsits de regulació d’aigües pluvials que 
ajuden a evitar inundacions i a preservar la 
qualitat de les nostres platges.
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 4 €  

Dimecres 21
CAMINADA FINAL: Sant Fruitós de Bages
Última caminada del cicle de Passejades de la 
Diputació de Barcelona “A cent cap als cent”, 
només es podran inscriure les persones que 
hagin participat en un mínim de dues caminades.
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran a partir del 5 de 
maig. Places limitades. Preu: 5 €

Dilluns 26 
Intercanvi de passeigs: 
coneix el Front Marítim 
Durant el mes de maig i juny farem una 
activitat conjuntament amb el Casal de 
Gent Gran Quatre Cantons de Barcelona. 
Ens ensenyaran el seu entorn, gaudirem 
de diferents indrets i coneixerem el 
Barri de Diagonal Mar i Front Marítim 
del Poblenou. Després nosaltres els 
ensenyarem la nostra població. 
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5 €

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvScm-oka1XXTtSXy_p_0nQQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvxNe0kK7SEOf6RNo3hdGWjQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhvaUdiHRrB0I2uAkz4L7MNzw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1Phbow4LElCesvXRt4Ttn6hHUrzwRRJcNFHUec
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowO0rvi8sclJwxMacGNNZf_JFsgvOHbXqg
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWDPdY9pajzQHulOKr2-UQhaUySR5mPHa_Q
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWICzERULuLhv4tMnEuWz9XmEJq2Fh-XO6A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHNZMGwAQQTKYrBfHwyxdENud3qhD47lXvA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowB4W4hW6UUtGhwGzMJlGbvg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6f1gruahoH6Wv9e7oRYq-FsKhIJMSPQbL
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81k6GRAyaBLV6BBSiF5XUbAtWwxDBB6p5A
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowdGsgVOlvgdho9J54VrIe6Q
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1Phbow8MD5kqx5nMbEZ40F0IwVmw
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUQ1Jx4k8lTW1KcCiaINVoq2AlsDTi6bu8w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELiH_A7RUdwHFtmsDgR4T_03fctO_ifffFZZ0Y9_TG8Dd
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AltraVeu, el festival 
de la joventut del Prat

Un moment de l’AltraVeu de l’any passat.

Diverses entitats i col·lectius de joves de 
la ciutat, conjuntament amb la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament del Prat i la 
col·laboració de La Capsa, organitzen el 

segon festival AltraVeu, que se celebrarà 
el dissabte 17 de maig al skatepark dels 
jardins de la Ribera, al polígon industrial 
del Fondo d’en Peixo. L’AltraVeu vol es-

17 de maig al skatepark dels jardins de la Ribera

devenir un espai per visualitzar els pro-
jectes, motivacions i activitats del jovent. 

Durant tota la jornada, des de les 12 h 
fi ns a la nit, s’hi faran activitats entre les 
quals destaquen els debats sobre temes 
d’actualitat, exhibicions de ball, gags 
teatrals amb ETC, concerts, DJ...

L’AltraVeu vol ser un festival amb es-
perit de visualització i reivindicació de 
l’heterogeneïtat i la creativitat dels i les 
joves de la ciutat ❧

Més informació a www.joves.prat.cat

El festival AltraVeu, que arriba 
a la segona edició, l’organitzen 
joves de la ciutat amb el suport 
de la Regidoria de Joventut i 
la col·laboració de La Capsa

SEGONA EDICIÓ

L’AltraVeu vol ser un 
festival amb esperit de 
visualització i reivindicació de 
l’heterogeneïtat i la creativitat 
del jovent de la ciutat

VISUALITZAR I REIVINDICAR
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Las 4 claus

[1]

La seu central de l’Escola 

estarà ubicada al Centre 

Cultural Torre Balcells, però 

també disposarà d’espais a 

La Capsa i a les escoles Jacint 

Verdaguer i Pompeu Fabra.

[2]

L’Escola oferirà formació 

musical molt fl exible i 

variada, per a tots els 

interessos i edats, amb 

especial atenció a la pràctica 

i a l’aprenentatge en grup.

[3]
Es pot demanar informació 

a partir del 6 de maig al 

telèfon 934 794 505. Els 

dies 16 i 20 de maig hi 

haurà sessions informatives 

obertes a la ciutadania.

[4]
Les entitats musicals de la 

ciutat han col·laborat amb 

l’Ajuntament en el projecte i 

hi seguiran col·laborant quan 

l’Escola Municipal de Música 

estigui en funcionament.

L’Escola Municipal 
de Música del 

Prat començarà 
a funcionar 

el curs vinent

La nova Escola Municipal de Música del 
Prat (EMMP) començarà a funcionar el 
curs 2014-2015. L’Ajuntament del Prat 
ha creat aquest nou servei en resposta 
a les demandes i necessitats ciutada-
nes, i amb l’objectiu de garantir a tota 
la població l’aprenentatge de la música, 
l’experiència de tocar en grup i el des-
envolupament personal i col·lectiu a 
través de l’art. 

L’Escola té la voluntat de facilitar a la 
ciutadania l’accés a la formació musical 
i a la pràctica cultural a partir de les ne-
cessitats de cada persona.

El projecte de l’Escola Municipal de Mú-
sica s’ha elaborat amb l’assessorament 
tècnic de l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) i amb la col·laboració 
de les quatre entitats musicals de la ciu-
tat (Associació Musical del Prat, Unió Fil-
harmònica del Prat, Banda de Música del 
Prat i Coral Lo Llobregat de les Flors). La 
Unió Filharmònica s’ha adherit al projec-
te i incorporarà el seu alumnat a l’Escola 
Municipal, mentre que les altres associa-
cions mantindran les seves actuals acti-
vitats de formació musical. 

Amb l’EMMP en funcionament, la 
col·laboració amb les entitats musicals 
de la ciutat continuarà i s’intensifi carà, 
especialment en relació amb la partici-
pació dels estudiants de l’Escola Munici-
pal en els diferents conjunts d’aquestes 
entitats i en altres projectes compartits.
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En el seu primer any de funcionament, 
l’Escola preveu acollir al voltant de 450 
alumnes.

Una escola que 
inclou tothom

L’EMMP tindrà oferta per a totes les 
edats, estils musicals i motivacions ar-
tístiques dels pratencs i pratenques. 
Els programes educatius de l’Escola 
s’organitzen en dos formats: el de llarg 
termini (objectius a assolir en un perío-

de plurianual) i el de curt termini (objec-
tius a assolir en un any o menys).

Programes                          
a llarg termini:

[ Programa inicial de 4 a 7 anys
[ Programa bàsic a partir de 8 anys
[ Programa d’aprofundiment i avançat a 
partir de 12 anys
[ Programa per a joves i adults sense li-
mitació d’edat
[ Música a mida a partir de 14 anys

[ Preparació per a l’accés als estudis su-
periors a partir de 16 anys

En tots els programes a partir de 8 
anys la formació s’estructura a l’entorn 
de la participació en un conjunt instru-
mental i en l’aprenentatge d’un instru-
ment. Segons l’instrument que s’esculli, 
l’alumnat entrarà a formar part dels di-
ferents conjunts de l’Escola, organitzats 
per nivells: orquestra de corda, orques-
tra de vent, conjunt instrumental, grup 
de música tradicional, grup de percus-

Seu central a Torre Balcells
La seu central de l’EMMP serà el Centre Cultural Torre Balcells 
(pl. Pau Casals), on hi haurà la direcció i administració i els espais 
docents comuns. A Torre Balcells es desenvoluparà la major part 
de l’acció formativa i dels assajos dels conjunts musicals. 
L’Escola, però, tindrà tres seus més: La Capsa (foto inferior), que acollirà 
la música moderna, i les escoles Jacint Verdaguer i Pompeu Fabra, on es 
farà la formació a nens i nenes fi ns als 7 anys, en horari extraescolar. 

FOTO: ORIOL MORTE

FOTO: ORIOL MORTE
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sió, ensembles, combos, big band, cor, 
etc. En el programa d’iniciació és a través 
de la sensibilització musical, la cançó, la 
dansa i l’audició que els i les alumnes 
viuen el seu aprenentatge musical.

Programes                           
a curt termini

D’altra banda, l’Escola posarà en marxa 
progressivament els programes de cur-
ta durada, que es faran en diferents es-
pais de la ciutat. Aquests seran “Música 

en família” (per a famílies amb infants de 
0 a 3 anys), “Música i comunitat”, “Música 
per a gent gran”, “Música per a col·lectius 
amb necessitats educatives especials”, 
“Activitats de difusió i divulgació”, etc.

Instruments

L’Escola oferirà inicialment la següent 
oferta d’instruments: violí, viola, violon-
cel, contrabaix, fl auta travessera, clarinet, 
saxofon, oboè, fagot, trompa, trompeta, 
trombó, tuba, percussió, piano, guitarra, 

gralla i fl auta de bec. Hi haurà un espai 
específi c per als instruments i conjunts 
de la música moderna: guitarra elèctri-
ca, baix elèctric, teclat, bateria i cant.

Preus públics

Els preus de l’EMMP funcionaran amb 
un sistema que ofereix un preu únic per 
programa formatiu. Aquest preu dóna 
dret a cursar totes les assignatures del 
programa, tant les obligatòries com les 
optatives que cadascú decideixi ❧

Informació i inscripcions

Accent en 
la pràctica i 
en el grup
L’EMMP vol fomentar el gaudi de 
la pràctica instrumental i/o vocal. 
Per això ofereix una oferta fl exible 
i diversa, per tal de respondre 
a interessos, edats i sectors 
diferents. Amb una metodologia 
de treball innovadora i adaptable, 
que fomenta la creativitat i 
l’aprenentatge al llarg de la 
vida, l’Escola posa l’accent en la 
vessant pràctica de la música i 
en el treball col·lectiu per sobre 
de la instrucció individual.  

Les persones interessades podran trucar, a partir del 6 de maig, al telèfon 
934 794 505 per rebre informació sobre la nova Escola Municipal de Música, 
l’oferta formativa i el sistema d’inscripcions i matrícula. 
També es duran a terme dues sessions informatives obertes a tota la ciutadania:
[ Divendres 16 de maig, a les 18 h, al Centre Cívic Jardins de la Pau
[ Dimarts 20 de maig, a les 19.30 h, al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
El període de preinscripció començarà el 2 de juny i les matriculacions 
es faran a partir de l’1 de juliol al Centre Cultural Torre Balcells. 
Tota la informació relativa a l’EMMP podrà consultar-se  al web 
municipal www.elprat.cat ❧
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Tarifes 
segons 
la renda
Preus socials a les 
escoles bressol municipals 

El Ple Municipal de l’Ajuntament del 
Prat, reunit el 2 d’abril passat, va aprovar 
la tarifació social dels preus de les quatre 
escoles bressol municipals (Sol Solet, El 
Cabusset, La Granota i La Blaveta). Tots 
els grups polítics amb representació mu-
nicipal van donar suport a la proposta.

Aquesta nova tarifació es basa en cri-
teris d’equitat i té l’objectiu fonamental 
de facilitar el dret de qualsevol infant 
del Prat a accedir a aquest servei escolar 
bàsic, independentment de la capacitat 

econòmica de la seva família. Les noves 
tarifes aprovades tenen en compte la 
renda disponible de cada unitat familiar, 
d’acord amb una escala progressiva que, 
alhora, permeti la viabilitat econòmica 
del mateix servei. 

A partir del curs vinent

La nova tarifació entrarà en vigor per pri-
mera vegada de cara al proper curs es-
colar 2014-2015 i les bonifi cacions que 
s’aplicaran en el preu fi nal que pagui 
cada família podran ser del 15%, 30%, 
50% o 65%, en funció de cada cas.

La renda familiar serà la base sobre la 
qual s’aplicaran les diferents bonifi ca-
cions, per bé que també es tindran en 
compte diversos aspectes, com el nom-
bre de persones residents dins la unitat 
familiar, entre d’altres. 

Aquesta nova tarifació social s’aplicarà 
només al servei educatiu ❧

Vídeo a www.elprat.tv

La Blaveta, a la foto, és una de les quatre escoles bressol municipals del Prat.

Microescena’14 

[ Dissabte 17 i diumenge 18 de 
maig se celebra al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa el 
Microescena’14, una oportunitat 
de veure moltes obres de teatre de 
curta durada en una mateixa tarda. 
El tema comú de les obres serà la 
gastronomia. Hi participen: Cia. Pota 
Verda, cia. Performart, ETC Teatre, 
cia. Lokhas, cia. Proscenio, cia. Prat a 
clown, cia. Maktub i cia. Bollywood 
regust. www.ccriberabaixa.cat.]

Interactius i escenografi a 

[ El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa obre una convocatòria per 
donar suport al desenvolupament de 
projectes d’escenografi a interactiva, 
a treballar amb una companyia de 
dansa o teatre del Prat. Es podran 
presentar iniciatives fi ns el 31 de 
maig. Consulteu les bases a 
www.ccriberabaixa.cat.]

314 persones a la Marató 
de Donants de Sang

[ Un total de 314 persones van 
participar en la Marató de Donació 
de Sang que es va celebrar a fi nals 
de març al Cèntric de 10 a 22 h. Així, 
es va aconseguir l’objectiu de superar 
les 200 participacions. De les 314 
donacions, 288 es van fer efectives i 
les 26 restants van ser oferiments de 
persones que en aquells moments no 
van poder donar sang.]



EL PRAT

29
maig 14

Pla local per la cohesió i la 
inclusió social

[ El 14 de maig proper se celebrarà 
al Cèntric la jornada El Prat de les 
Persones, en la qual es presentaran 
els sis eixos del Pla local per la 
cohesió i la inclusió social, així com 
les principals accions previstes. S’hi 
exposaran les principals dades de 
la situació socioeconòmica del Prat: 
atur i ocupació, població, educació, 
habitatge, prestacions, persones 
estrangeres, etc. La periodista 
Milagros Pérez Oliva pronunciarà 
una conferència i se celebrarà una 
taula rodona sobre el paper de les 
entitats locals del tercer sector per 
fer front a l’exclusió social. El proper 
número d’aquesta revista publicarà 
una crònica de la jornada.]

Casc de bici obligatori per 
a menors de 16

[ La nova llei de Trànsit estableix 
l’obligatorietat de portar casc de 
bicicleta per a menors de 16 anys, 
independentment de si circulen per 
via urbana o interurbana, i tant si 
són ciclistes com ocupants.]

Eleccions europees el 25 
de maig

[ El diumenge 25 de maig se 
celebraran eleccions al Parlament 
Europeu. Per poder-hi votar cal estar 
inscrit/a al cens electoral, que podeu 
consultar a www.elprat.cat.]

Nous cicles
de formació
professional
Preinscripcions a 
partir del mes de maig

Al Prat hi ha dos centres de referència 
que ofereixen formació de primer nivell 
de fi ns a 13 famílies professionals: els 
instituts Illa dels Banyols i Ribera Baixa.

L’Illa dels Banyols és un dels insti-
tuts de caire industrial de més prestigi 
al Baix Llobregat i destaca per la seva 
col·laboració amb les empreses dels di-
ferents sectors professionals. 

Per la seva banda, l’Institut Ribera 
Baixa amplia la seva oferta per al curs 
proper amb dos nous cicles formatius 

de grau mitjà: producció agroecològica 
i perruqueria i cosmètica capil·lar. Serà, 
així, un dels tres instituts públics de tot 
Catalunya que oferirà el nou cicle de 
Producció agroecològica, perfi l profes-
sional de producció agrícola. Les pràc-
tiques es faran a la fi nca de Cal Tudela, 
cedida per l’Ajuntament.

Tant aquest cicle com el de perruque-
ria i cosmètica capil·lar duraran dos cur-
sos acadèmics i s’impartiran al matí a la 
seu 2 de l’institut (Av. de l’Onze de Se-
tembre, 36-38).

L’Institut Ribera Baixa també incorpo-
rarà la vessant d’aplicacions per a mò-
bils al cicle formatiu de grau superior 
de desenvolupament d’aplicacions per 
a web.

Portes obertes

Consulteu els calendaris de portes ober-
tes a www.iesriberabaixa.cat i www.

iesilla.net. També trobareu informació 
a www.elprat.cat ❧

Alumnes de paisatgisme i medi rural de l’Institut Ribera Baixa fan pràctiques de sembra a la 
finca municipal de Cal Tudela.
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Antes denominado CURT, el SPAI es el 
servicio municipal de atención a perso-
nas con problemáticas de adicción y a 
sus familias. El Ayuntamiento de El Prat 
lo abrió hace 26 años y desde entonces 
se ha ido ampliando y evolucionando, si 
bien manteniendo siempre sus objetivos 
de atención personalizada confi dencial 
y gratuita encaminada a la reinserción. 
Desde 2005, este servicio lo gestiona la 
asociación ATRA.

El SPAI ofrece información y asesora-
miento sobre adicciones (drogas, alcohol, 
ludopatías...) y realiza un tratamiento y 
seguimiento continuados. Actualmente, 

El SPAI, Servicio Integral 
para las Conductas 
Adictivas, funciona en El 
Prat desde hace 26 años

en el SPAI se llevan a cabo siete progra-
mas, englobados en tres ámbitos de aten-
ción: la prevención (Servicio de atención 
y asesoramiento; Servicio de atención a 
jóvenes y adolescentes), el tratamiento 
(Programa libre de drogas; Programa de 

inserción formativo laboral; Programa de 
apoyo a la vida autónoma; Servicio de 
atención a las familias) y la reducción de 
riesgos (Programa calor y café).

El SPAI está en la pl. Antonio Martín Sán-
chez, nº 1, tel. 934 782 892 ❧

Este mes, el Centro Cívico Sant Jordi – Ribera Baixa ha acogido una exposición de obras elaboradas 
en el taller de trabajos manuales del SPAI.

Atención
a las
adicciones
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Se crea un programa para ayudar a 
encontrar empleo a 400 personas

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
y el Fondo Social Europeo, con la cola-
boración del Ayuntamiento de El Prat, 
han puesto en marcha el programa Es-
pai de Recerca de Feina. Se prevé que 
unos 400 desempleados/as se acojan a 
este programa, ubicado en el Centro de 

Promoción Económica y basado en el 
apoyo y asesoramiento personalizado a 
personas desocupadas.

El objetivo del programa es promover 
la búsqueda de empleo de manera acti-
va, organizada y sistemática, ayudando 
a las personas en paro a mejorar sus 

El Espai de Recerca de Feina, ubicado en el Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, promueve la búsqueda de empleo activa, organizada y sistemática

competencias para conse-
guir su inserción laboral. 

Internet, 
herramienta 
fundamental

El Espai de Recerca de Feina 
presenta dos tipos de accio-
nes, en función del perfi l de 
la persona participante:

[ Búsqueda activa de em-
pleo. Para personas con 
conocimientos de ofi máti-
ca e Internet, para buscar 
trabajo con una metodolo-
gía práctica y semidirigida. 
Formación en técnicas de 
búsqueda de empleo: herra-
mienta 2.0, competencias 
profesionales, cómo hacer 
una entrevista, el currícu-
lum, la carta de presenta-
ción, etc.

[ Iniciación a la navega-
ción por Internet. Forma-

ción en el inicio del uso de Internet e 
inscripción en el portal Feina Activa.

Las personas participantes vienen 
derivadas del SOC y participan en un 
proceso de orientación. Para más infor-
mación, dirigirse a la ofi cina de empleo 
del SOC ❧

Las sesiones de formación se realizan en el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat.
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Josep Vidal és un pratenc que s’ha fet 
famós per ser un dels concursants més 
populars del programa de TVE Saber y 
ganar. Durant la seva presència a les 
pantalles, ha estat un bon prescriptor 
del Prat i dels seus productes.

“Crec que el 
coneixement 
és un bagatge 
que anem 
adquirint al 
llarg de la 
nostra vida”

Josep Vidal   
Concursant del programa 
de TVE Saber y ganar
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Josep Vidal té 62 anys i va néixer al Prat, de 
mare càntabra i pare pratenc. Està casat i té 
dues fi lles. Ara està jubilat, encara que tota la 
seva vida laboral l’ha desenvolupat com a tècnic 
electricista. Sempre ha viscut a la nostra ciutat, 
és un enamorat del seu municipi i el coneix com 
el palmell de la mà. Ubica antigues masies al 
territori, sap com han estat les diverses actua-
cions urbanístiques i coneix els canvis que en els 
darrers anys han transformat el Prat, entre mol-
tes altres coses. En el programa de TV feia gala 
de la seva ciutat natal i dels nostres productes 
autòctons: en una ocasió, per exemple, portava 
una samarreta amb un pollastre del Prat, la qual 
cosa va donar peu a fer una mica de propaganda 
del producte i dels seus benefi cis.
Segons les informacions del mateix programa 
Saber y ganar, ha estat un concursant que ha 
destacat per la seva sang freda, pel gran domini 
del vocabulari i pel ràpid càlcul mental. 
Ha guanyat 14.380 euros i això no ha acabat 
perquè és el primer magnífi co de l’any 2014.

Què signifi ca ser magnífi co?
Els magnífi cos són els concursants que guanyen 
més de 7.000 euros durant l’any. Amb aquests 
fan un programa especial, amb el qual celebren 
l’aniversari del programa, que ja fa 17 anys que 
s’emet des de Sant Cugat a tot Espanya.

En quants programes ha participat?
En 31 programes seguits.

Veig a Internet que hi ha molts comenta-
ris de gent de fora del país...
Sí, sí, hi ha molta gent que el veu a través 
d’Internet, sobretot als països sud-americans.

Com se li va ocórrer presentar-s’hi?
No vaig ser jo!: va ser idea de les meves fi lles. Un 
dia em van demanar una foto i les meves dades 
sense dir-me per a què les volien, i al cap d’un 
temps em truquen del programa, que m’havien 
seleccionat per concursar. Va ser una sorpresa, 
però de seguida vaig dir que sí!

Coneixia el programa?
I tant! En sóc un gran fan. He vist tots el progra-
mes des que va començar ara fa 17 anys. He vis-
cut a través de la pantalla com ha anat canviant 
i evolucionant al llarg d’aquests temps.

Menys el presentador, Jordi Hurtado, que 
sembla que no passa el temps per a ell, no?
Això sembla! Però ara se sent molt segur i con-
trola a la perfecció tots els ets i uts del progra-

ma. És un home molt simpàtic, afable, que et fa 
sentir bé. A més, sempre dóna peu que el con-
cursant pugui parlar del seu lloc d’origen...

Com és el programa per dins?
És com una gran família, l’equip fa molt temps 
que treballa junt i es coneix perfectament. En el 
plató es coincideix amb altres concursants. Jo 
vaig estar amb 18 persones que concursaven 
en diferents dies: gent molt diversa, d’edats di-
ferents, llocs de tot Espanya, però sempre amb 
molt bon ambient. El funcionament és que gra-
ven 5 programes en un mateix dia, encara que 
després se n’emeti un cada dia.

I no es genera molta competitivitat?
La veritat és que no. La meva experiència perso-
nal és que hi ha hagut molt bona relació, gens 
competitiva, sinó al contrari: molts cops ens aju-
dàvem per resoldre algunes preguntes o donar-
nos informació sobre temes concrets.

Alguna anècdota?
Moltes, perquè han estat molts dies en aquell 
ambient. Però una cosa sí que em va sobtar, per-
què fa palès el poc que des d’Espanya coneixen 
Catalunya: algunes persones em van dir que jo 
estava en desavantatge perquè primer pensava 
en català i després havia de traduir al castellà. 
No saben que, per la meva edat, vaig estudiar 
en castellà! I que el castellà és la meva segona 
llengua!

I com has après tantes coses?
Crec que el coneixement és un bagatge que 
anem adquirint al llarg de la nostra vida. Fets 
viscuts, experiències sedimentades, coses apre-
ses al llarg del període educatiu, interessos per-
sonals, afi cions... tot plegat fa que cada persona 
tingui un nombre de coneixements molt preci-
sos. Si en un concurs tens la sort que aquests 
temes que coneixes formin part de les proves, 
doncs guanyes.

On vas estudiar?
Primer, al col·legi de la Seda, empresa on treba-
llava el meu pare, i després, a l’institut Empera-
dor Carlos, a Barcelona. Fa tant de temps que 
en aquella època encara no hi havia instituts al 
Prat.

La gent et reconeix a la ciutat?
La veritat és que sí, alguna vegada em paren i 
fi ns i tot he hagut de signar algun autògraf!! ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]

Fets viscuts, 
experiències 
sedimentades, coses 
apreses al llarg del 
període educatiu, 
interessos personals, 
afi cions... tot plegat 
fa que cada persona 
tingui un nombre de 
coneixements molt 
precisos. Si en un 
concurs tens la sort 
que aquests temes 
que coneixes formin 
part de les proves, 
doncs guanyes!

Sóc un gran fan del 
concurs Saber y ganar: 
n’he vist tots els 
programes des que 
va començar ara fa 
17 anys. He viscut a 
través de la pantalla 
com ha anat canviant 
i evolucionant al llarg 
d’aquests temps.
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Els millors atletes de Catalunya s’han citat en una 
nova jornada del campionat de Catalunya que s’ha 
disptuat al Complex Esportiu Municipal Sagnier.

                                        ATLETISME Un any més, la ciutat del Prat ha acollit el Campionat 
de Catalunya de Karate. A més de la competició, 
enguany també es va celebrar una trobada sota el 
títol “Dona i karate”.  Vídeo a www.elprat.tv

KARATE 

Últim esforç per a 
la Juventud Prat 
en el tram fi nal de 
temporada. L’equip 
ha afrontat una 
temporada amb 
molts contratemps i 
escassetat d’efectius. 
Tot i això, “la Juve“ 
demostra empenta 
fi ns el fi nal.

JUVENTUD PRAT
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La Volta Ciclista a 
Catalunya va passar 
de nou per la nostra 
ciutat. En concret va 
ser el 30 de març i la 
setena i darrera etapa, 
abans de dirigir-se 
a Montjuïc, on va 
acabar la prova amb 
la victòria fi nal del 
català Joaquim “Purito” 
Rodríguez. Desenes de 
persones voluntàries 
de la nostra ciutat van 
vetllar perquè el pas 
de la Volta pel Prat 
transcorregués sense 
problemes. Vídeo 
a www.elprat.tv

LA VOLTA A CATALUNYA 
TORNA AL PRAT

El nedador pratenc amb discapacitat Víctor Villanueva 
ha superat el seu propi rècord d’Espanya en 200 metres 
lliures de natació adaptada. Villanueva s’ha penjat 3 
medalles d’or (200, 400 i 4x100 m lliures), 3 de plata 
(50, 100 i 4x100 m) i 1 de bronze (50 m braça) i ha estat 
proclamat campió per comunitats amb Catalunya.

VILLANUEVA REVALIDA EL RÈCORD D’ESPANYA

L’equip amateur de l’Escola de Futbol Prat Blaugrana enceta 
el tram fi nal de lliga amb opcions d’aconseguir l’ascens de 
categoria en el seu primer any de vida. Esperen que l’Estruch 
s’ompli per animar l’equip fi ns al fi nal. Vídeo a www.elprat.tv

ESCOLA DE FUTBOL PRAT BLAUGRANA
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