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Estamos presentando el Programa de Actuación Municipal, el documento que recoge los objetivos, los programas 
y las acciones acordadas por los dos grupos municipales, ICV-EUiA y PSC, que forman el actual equipo de gobier-
no, y que marcan las líneas de acción del Ayuntamiento para los próximos años, hasta el 2019. Necesariamente, 
las mayores preocupaciones de este gobierno deben seguir centrándose en paliar los efectos negativos que la 
crisis económica está provocando sobre una parte de la ciudadanía. 

Los temas relacionados con los servicios esenciales que deben garantizar una vida digna a todas las personas y 
familias son los ejes sobre los que giran buena parte de las acciones propuestas. De aquí se deriva la necesidad 
de trabajar en tareas dirigidas a impulsar la economía para generar empleo. Queremos hacer nuestras aporta-
ciones para colaborar en la construcción de un mercado de trabajo que facilite la incorporación de las personas 
desocupadas más vulnerables y que asegure la igualdad de oportunidades a los trabajadores y trabajadoras. Al 
mismo tiempo, consideramos prioritario seguir esforzándonos para garantizar el acceso de todos los y las praten-
ses a la educación y la cultura, herramientas básicas para convertirnos en una sociedad igualitaria, cohesionada, 
crítica, diversa y comprometida con la comunidad. A pesar de la persistencia de la crisis, la ciudad debe continuar 
mejorando, tal como lo ha hecho hasta ahora. Trabajamos y trabajaremos para afrontar las necesidades sociales, 
pero también trabajaremos con perspectiva estratégica para las generaciones futuras.

El Prat lo conformamos todas las personas que vivimos en él, y cada vez es más relevante la implicación de la 
ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas públicas. Es importante que todos y todas puedan aportar su 
opinión respecto de las actuaciones propuestas. Cuanto más diversa y activa sea la participación, más garantía 
habrá de que queden refl ejados los intereses de la ciudadanía. Todas las personas de El Prat estáis invitadas a 
dar vuestra opinión y enriquecer el debate sobre cómo será la ciudad de los próximos años.

Com més diversa i activa 

sigui la participació, més 

garantia hi haurà que hi 

quedin refl ectits els 

interessos de la ciutadania. 

Totes les persones del Prat 

esteu convidades a dir-hi la 

vostra i a enriquir el debat 

sobre com serà la ciutat dels 

propers anys.

Cuanto más diversa y activa 

sea la participación, más 

garantía habrá de que 

queden refl ejados los 

intereses de la ciudadanía. 

Todas las personas de El Prat 

estáis invitadas a dar 

vuestra opinión y enriquecer 

el debate sobre cómo será 

la ciudad de los próximos 

años.

El Programa d’Actuació Municipal, 
el Prat dels propers anys

Lluís Tejedor  
L’alcalde

stem presentant el Programa d’Actuació Municipal, el document que recull els objectius, els programes i les ac-
cions acordades pels dos grups municipals, ICV-EUiA i PSC, que formen l’actual equip de govern, i que marquen 
les línies d’acció de l’Ajuntament per als propers anys, fi ns al 2019. Necessàriament, les majors preocupacions 
d’aquest govern han de seguir centrant-se a pal·liar els efectes negatius que la crisi econòmica està provocant 
sobre una part de la ciutadania.

Els temes relacionats amb els serveis essencials que han de garantir una vida digna a totes les persones i famílies 
són els eixos sobre els quals giren bona part de les accions proposades. D’aquí es deriva la necessitat de treballar 
en tasques dirigides a impulsar l’economia per tal de generar ocupació. Volem fer les nostres aportacions per 
col·laborar en la construcció d’un mercat de treball que faciliti la incorporació de les persones desocupades més 
vulnerables i que asseguri la igualtat d’oportunitats als treballadors i treballadores. Considerem prioritari seguir 
esforçant-nos per garantir l’accés de tots els pratencs i pratenques a l’educació i la cultura, eines bàsiques per a 
esdevenir una societat igualitària, cohesionada, crítica, diversa i compromesa amb la comunitat. Malgrat la persis-
tència de la crisi, la ciutat ha de continuar millorant, tal com ho ha fet fi ns ara. Treballem i treballarem per afrontar 
les necessitats socials, però també treballarem amb perspectiva estratègica per a les generacions futures.

El Prat el formem totes les persones que hi vivim, i cada vegada és més rellevant la necessària implicació de la 
ciutadania en el disseny i desenvolupament de les polítiques públiques. És important que tothom pugui aportar 
la seva opinió respecte a les actuacions proposades, ja que tots i totes som els protagonistes. Com més diversa i 
activa sigui la participació, més garantia hi haurà que hi quedin refl ectits els interessos de la ciutadania. Totes les 
persones del Prat esteu convidades a dir-hi la vostra i a enriquir el debat sobre com serà la ciutat dels propers anys.
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El Programa de Actuación 
Municipal se pone en marcha

El Programa de Actuación Municipal 
(PAM) es un documento que recoge 
los principales ejes, objetivos y accio-
nes del equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de El Prat para el periodo 
2016-2019. Se trata de un documento 
fl exible y abierto a la ciudadanía, con 
quien el Ayuntamiento quiere estable-
cer un diálogo para mejorar, enriquecer 
y adaptar mejor el PAM a los deseos y 
visiones que sobre su municipio tienen 
los y las pratenses.

Para conseguirlo, el Ayuntamiento ha 
abierto un proceso participativo para 
que las personas que viven en El Prat 
puedan aportar sus opiniones y valora-
ciones respecto de las actuaciones que 

propone el PAM. Cuanto más diversa y 
activa sea la participación, mejor refl e-
jados quedarán en el PAM los intereses 
de la ciudadanía.

Esta revista viene acompañada de un 
librito con los principales ejes del PAM 

y donde se explican las diferentes ma-
neras para aportar nuestras opiniones y 
valoraciones.

Cinco ejes

El PAM se divide en los siguientes 5 ejes: 
[ 1. El Prat de las personas. El incre-
mento de las desigualdades y los efec-
tos de la crisis hacen peligrar el ejercicio 
de los derechos fundamentales (vivien-
da, educación, salud, cultura, deporte, 
respeto a la diversidad…). Las adminis-
traciones públicas deben garantizarlos 
y protegerlos.

[ 2. El Prat, por la educación y la cul-
tura. Ambos derechos deben estar 

El Ayuntamiento abre a la participación ciudadana el PAM 2016-2019, un documento 
que defi nirá las líneas maestras del gobierno local hasta el fi nal del actual mandato

pam.elprat.cat
En este web aparece toda la 
información relacionada con el 
Programa de Actuación Municipal 
y la agenda de los diferentes 
debates. También aquí se pueden 
dejar opiniones y sugerencias.

Esta revista viene acompañada 
de un librito con los principales 
ejes del PAM y donde se 
explican las diferentes 
maneras para participar

LIBRITO

El PAM es fl exible y abierto 
a la ciudadanía, con quien el 
Ayuntamiento quiere dialogar 
para mejorarlo y enriquecerlo

ABIERTO Y FLEXIBLE

Cuando acabe la fase de 
participación el Ayuntamiento 
seleccionará las propuestas 
que puedan incorporarse 
al PAM defi nitivo

DOCUMENTO FINAL
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garantizados durante toda la vida si la 
ciudad aspira a ser igualitaria, pues re-
presentan la garantía para el desarrollo 
personal, social y comunitario.

[ 3. El Prat del empleo y del dinamis-
mo económico. En la actual coyuntura, 
marcada aún por los efectos de la crisis 
económica, un objetivo prioritario de 
las administraciones públicas es impul-
sar la economía para generar empleo, 
actividad económica y cohesión social. 

[ 4. El Prat más humano y respetuoso 
con el medio ambiente. El territorio 
de El Prat y el modelo de ciudad que se 
ha ido implantando en los últimos años 

hacen del municipio un espacio con 
una gran complejidad y diversidad, con 
enormes potencialidades. 

[ 5. El Prat, transparencia y buen 
gobierno. La proximidad debe ser el 
principio básico que oriente la relación 
entre el gobierno municipal y la ciuda-
danía. Son necesarios nuevos mecanis-
mos, no únicamente para informar o 
pedir la opinión a la ciudadanía, sino 
también para crear un escenario para 
coproducir políticas públicas.

Proceso               
participativo

Cuando acabe la fase de participación 

ciudadana, el Ayuntamiento valorará 
las propuestas de consenso surgidas 
desde la ciudadanía y seleccionará las 
que puedan incorporarse al documen-
to fi nal del PAM, que se publicará en 
elprat.cat. Se justifi cará y se explicará 
públicamente el porqué de la incorpo-
ración o desestimación de las diferentes 
propuestas en función de su viabilidad 
técnica y presupuestaria. El PAM defi ni-
tivo se presentará en el pleno municipal 
del próximo mes de junio.

Al fi nal del mandato, el equipo de go-
bierno (formado por ICV-EUiA y PSC) 
presentará públicamente un informe 
sobre el grado de cumplimiento que 
habrá tenido el PAM ❧

¿Cómo puedo participar?
Para que todo el mundo pueda hacer oír su voz, se han abierto diversas vías de participación que estarán 
activas durante el mes de abril:

[ Espacios de debate en los barrios: son espacios de debate donde podremos 

encontrarnos con nuestros vecinos y vecinas y hacer aportaciones y/o comentarios 

al documento del PAM.

Para asistir a estas sesiones será necesaria una inscripción previa (se puede hacer a través 

del web pam.elprat.cat o llamando al teléfono 93 379 0050 extensión 5600).

Equipamiento Día Hora 

Cèntric 

CC Jardins de la Pau 

Casal Cívic Lo Gaiter 

CC Sant Jordi – Ribera Baixa 

EC Delta del Llobregat 

Miércoles 13 de abril 

Lunes 18 de abril 

Jueves 21 de abril 

Martes 26 de abril 

Viernes 29 de abril

De 19 a 21 h 

De 19.30 a 21.30 h 

De 19 a 21 h 

De 19 a 21 h 

De 19 a 21 h 

[ Espacios de participación en la calle: son espacios de encuentro en la calle donde 

habrán personas que nos ayudarán a resolver dudas, obtener información y concretar 

cómo dar nuestras opiniones y aportaciones.

Emplazamiento Día Hora 

Pl. Pau Casals, Mercat de 

Pagès 

Av. Verge de 

Montserrat – Ctra. Marina 

Pl. Jardins de la Pau 

Pl. Catalunya 

Sant Cosme - Mercadillo

Sábado 9 de abril 

Sábado 30 de abril 

Viernes 15 de abril 

Viernes 22 de abril 

Jueves 21 de abril 

De 10 a 14 h 

De 10 a 14 h 

De 16.30 a 20 h 

De 16.30 a 20 h 

De 10 a 14 h

[ Buzones de sugerencias: desde el 1 hasta el 30 de abril habrá 

buzones en los equipamientos municipales donde depositar nuestra 

opinión.

Equipamientos con 
buzones PAM

Dirección

OIAC 

Casal Cívic Lo Gaiter 

Centro de Promoción Económica 

CC Jardins de la Pau 

CC Sant Jordi - Ribera Baixa 

Casal Cívic Delta del Llobregat 

El Lloro 

Cèntric Espai Cultural 

CEM Sagnier 

CEM Estruch 

CEM Fondo d’en Peixo 

CEM Julio Méndez 

Casal Municipal de la Gent Gran 

El Remolar 

La Capsa 

Ofi cina Municipal de Información 

de Sant Cosme 

Cases d’en Puig 

Pl. Vila, 1 

C. Gaiter del Llobregat, 31 

C. Moreres, 4 

Jardins de la Pau, 1 

C. Dolores Ibárruri, 45-47 

C. Riu Llobregat, 94 

C. Mariscal Joffre, 3 

Pl. Catalunya, 39-41 

C. Frederica Montseny, 2-8 

Av. Pare Andreu de 

Palma, 9

Pl. Mestre Ventura i Tort, 5-7 

C. Riu Guadalquivir, 1-13 

C. Ramon Llull, 12 

Av. Pare Andreu de Palma, 5 

Pje. Ramon Codina, 30 

Pl. Agricultura, 4



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Marca Prat
En los últimos años el sentimiento de pertenencia a nuestro 
municipio ha aumentado. Campañas como “El meu lloc al món” han 
sido muy acertadas y han contribuido a sentirnos aún más orgullosos de 
nuestro Prat. Está bien hacer este tipo de campañas, pero creo que es el 
momento de hacer lo mismo con la vista puesta fuera de nuestra ciudad. 
Tenemos que darnos a conocer a nuestro entorno para dejar de ser “la 
ciudad en la que está el aeropuerto”. Se puede conseguir y no podemos 
permitirnos estar de espaldas a Barcelona y los municipios que nos rodean. 
La llegada del metro a El Prat es una buena oportunidad y debemos 
aprovecharla. Nuestros espacios naturales deben ser un atractivo para 
atraer a turistas y ayudar con ello a nuestro maltrecho comercio.

Por ello, en el último pleno solicitamos la creación de un nuevo 
sello de calidad. Disponemos de uno pero al que solo se han acogido 25 
comercios. Hay que aprovechar Internet y su potencial para dar visibilidad 
a nuestras tiendas, restaurantes, empresas de servicios y comercios 
tradicionales. Lo agradecerían. Nuestra ciudad tiene calidad y una oferta 
atractiva que no podemos dejar de potenciar. Si potenciamos más y mejor 
la marca Prat fuera de nuestra ciudad todos lo agradeceremos. No nos 
podemos permitir desaprovechar las oportunidades de crear riqueza y 
empleo.

No al acoso escolar
El 29 de febrero se celebró en nuestro municipio la conferencia 
“Acoso escolar: guía de actuación”, promovida por nuestro grupo municipal, 
que contó con la ponencia de Carmen Cabestany y Javier Pérez, de la 
asociación NACE, que tuvo una gran aceptación por nuestros conciudadanos. 
Una de las conclusiones que se pudieron extraer de la conferencia es que el 
acoso escolar es una lacra que afecta, según las estadísticas, a dos millones 
de nuestros niños. Esta cifra supone un 26% del total del alumnado. Se 
estima además que entre el 5% y el 10% sufre acoso de alta intensidad.

Un empujón que se repite. Un apodo que denigra. Un insulto cada 
vez que le toca salir a la pizarra. En la escuela o en el instituto, existen muchas 
formas de ejercer y sufrir violencia y muchas formas de tratar de acabar con 
ella. Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres 
y los compañeros evitar el acoso escolar. Desde Guanyem propondremos que 
se instauren protocolos de actuación en los centros educativos, haciendo de 
la prevención la mejor arma para luchar contra el acoso escolar o bullying, 
y que se realicen talleres dirigidos a niños, madres y padres para que estén 
preparados frente a estas situaciones y para que se generen espacios de 
diálogo en los que los niños puedan compartir sus vivencias.

    @Guanyemprat       Guanyem - Ganemos El Prat          

No cal informar
Aquesta va ser la resposta de l’alcalde, en Lluís Tejedor, quan li vam 
reclamar que s’havien de publicitar els acords presos als plens municipals. 
En aquest passat ple es va constituir la Taula Local per l’Habitatge i, per 
comprovar si només eren gestos, vam preguntar quines passes s’havien 
fet amb els acords que es van prendre el passat setembre referents a 
l’índex de referència bancària de l’IRPH. Sabíeu que l’Ajuntament us ha 
de facilitar assessorament i suport a través de mediació o de les accions 
legals que vulgueu emprendre si esteu afectats per una hipoteca amb 
IRPH? En el ple del novembre s’aprova un acord per fer un Pla de Formació 
Local contra l’homofòbia dirigit al personal que treballa aquest tema i a 
les entitats LGBTI. Sense tenir notícies d’aquest pla, al febrer del 2016 
arribem a un acord per avançar en l’elaboració del Pla d’Actuació Local 
LGBTI. Quan s’acabarà i començarà la seva aplicació? Sabíeu que enguany 
s’ha aprovat la creació dels Consells Municipals de Sanitat Pública i de 
Cultura però tenim consells, com el de Joventut, que no funcionen des 
de l’any 2013? Des d’ERC-El Prat, demanem que els acords es publicitin 
per informar la ciutadania des d’aquest mitjà que teniu a les mans, 
busquem l’efectivitat del debat professional en els Consells Municipals i 
procurem que els representants polítics no siguem uns simples oients.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Plens descafeïnats 
Fa mesos que s’ha iniciat un procés de residualització i 
menysteniment del paper dels plens municipals a la nostra ciutat. L’equip 
de govern municipal es dedica a passar pel Ple aquells temes que hi 
han d’anar per llei o que tenen menor importància, mentre que bona 
part de les grans qüestions de ciutat es decideixen a porta tancada, a 
les juntes de govern. El Ple Municipal és l’espai de debat essencial de 
qualsevol poble o ciutat en el qual es troba representada la ciutadania 
en la seva pluralitat, tant la que va votar els partits que formen l’equip 
de govern com la que no. A aquest fet cal afegir la reducció a la mínima 
expressió de les Juntes de Portaveus, un espai de trobada on representants 
de tots els grups polítics posaven en comú les qüestions que havien 
de passar pel Ple. Durant aquest mandat encara no se n’ha convocat 
cap. Curiosament, aquest fet va tenir lloc quan els grups de l’oposició 
van passar de 2 a 6, després de les darreres eleccions municipals.

Aquests fets posen de manifest la necessitat de recuperar 
una actitud d’entesa que faciliti les coses a l’oposició. El nostre grup vol 
denunciar aquesta preocupant deriva perquè menysté l’oposició i difi culta 
l’exercici normal del seu paper com a representants de la ciutadania.   

http://convergents.cat/elprat/
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Programa d’Actuació Municipal
Aquest abril es desplegarà l’elaboració del Programa d’Actuació 
Municipal (PAM 2016-2019). S’iniciarà amb informació sobre les propostes 
a desenvolupar en els propers anys, contingudes en els programes 
electorals de les forces polítiques que componen el Govern Municipal. Es 
complementarà amb un procés de participació que pretén implicar el màxim 
de pratencs i pratenques. Aquest tipus de procés participatiu no és nou; 
en anteriors mandats, al llarg del primer any, s’ha anat fent un procés de 
recollida de propostes ciutadanes per a l’elaboració del PAM. Si alguna cosa 
ha caracteritzat l’Ajuntament del Prat és una acció de govern d’absoluta 
proximitat. Les mesures i propostes que hem anat desenvolupant donen 
com a resultat el model de ciutat que avui coneixem. Som un govern 
municipal que té com a objectius ser proper a la ciutadania i donar respostes 
progressistes a les diferents problemàtiques que la societat planteja. 
Respostes i acció de govern de la majoria per a la majoria, però amb la 
voluntat d’aconseguir el màxim consens social. No sempre és possible 
satisfer tots els interessos, propostes i opinions que apareixen a la ciutat. 
L’acció de govern també consisteix a gestionar contradiccions i interessos 
diferents per arribar a conclusions amb el màxim grau de consens possible, 
però sense supeditar-les a allò essencial en un govern d’esquerres: l’interès 
col·lectiu, el progrés social i el compliment dels compromisos electorals.
www.iniciativa.cat/elprat

El nostre full de ruta
Des del Govern Municipal posem en marxa un procés que ens ha de 
dotar d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per als anys 2016-2019. El PAM 
és un document que s’elabora al començament del mandat municipal i que 
inclou les prioritats, els objectius i les accions concretes que guiaran l’acció 
del govern de la ciutat en un període de temps determinat. És, per dir-ho 
així, el nostre full de ruta. EL PAM que elaborarem per a aquest mandat 
presenta una novetat: a més de la combinació dels programes electorals 
amb què les forces que formem el govern vam concórrer a les eleccions, 
sorgirà d’un procés de participació ciutadana, amb l’objectiu d’implicar el 
major nombre de ciutadans i ciutadanes en l’elaboració de les polítiques 
que implementarà la seva administració més propera, l’Ajuntament.

Això ho fem des del convenciment que l’articulació de 
mecanismes de participació ciutadana millora la qualitat de la 
democràcia, alhora que afi na l’encert de les polítiques públiques. 
Implicar i coresponsabilitzar la ciutadania en el disseny de les actuacions 
dels poders públics serveix per millorar-ne els resultats, i per això us 
animo, totes i tots, a participar, de les diferents maneres en què es 
pot fer, a ajudar-nos a elaborar aquest Pla d’Actuació Municipal.

    @PerezJP_   

Seguimos trabajando
En el pleno de febrero hicimos varias preguntas respecto del Plan 
de Actuación Municipal (PAM) de la legislatura pasada. De algunas hemos 
tenido respuesta y de otras no, pero estamos trabajando en ellas. También 
hicimos una propuesta: hacer un proceso participativo para la elaboración del 
PAM de esta nueva legislatura, ya que la nueva forma de hacer política pasa 
por la participación ciudadana y por contar con nuestras vecinas y vecinos en 
la evolución de nuestro municipio. Como podréis ver en esta revista, habrá 
proceso participativo. Esperamos que la ciudadanía se implique, participe 
y trabaje en propuestas comunes que nos benefi cien a todas y todos. 

La participación ciudadana es relevante en toda comunidad y 
debe tener la clara intención de involucrar a la gente en la política local. Es 
necesario generar espacios de debate y consenso que además se acompañen 
de procesos pedagógicos participativos.  Estos procesos también ponen en 
relevancia la transparencia de la gestión municipal, generan cohesión, ya 
que se vertebran en torno a asuntos para toda la comunidad en los que se 
debaten cuestiones de interés general y no particular, son procesos plurales y 
sociabilizan la información de forma natural. Esperamos también que en un 
futuro podamos hacer participativos parte de los presupuestos municipales.  

     @SePuede_ElPrat       @podemos_elprat   www.sepuedeelprat.org

Tres mociones sobre educación
Nelson Mandela afi rmaba que la educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estarás de acuerdo 
conmigo en que en las aulas de nuestros colegios están en este momento 
formándose nuestros futuros maestros, médicos, arquitectos, políticos… 
¿Te imaginas que la persona destinada a descubrir la vacuna que curará 
el cáncer esté ahora sentada en el pupitre de una escuela cerca de ti? ¿Te 
imaginas que por cualquier razón económica, de género, cultural, social, 
política, ética, religiosa… ese niño o niña no tenga la oportunidad de 
recibir una educación de calidad que le permita alcanzar una plenitud de 
conocimientos que le posibilite dicho descubrimiento? Sé que el ejemplo 
te puede resultar algo exagerado, sólo quería hacerte refl exionar sobre la 
importancia de una educación de calidad y sin barreras, sin discriminación y 
con igualdad de oportunidades para cualquier individuo.

No podemos estar cambiando de modelo educativo cada vez que 
cambia el mapa político o ideológico y/o usar la educación para mercadear 
u obtener rédito político; mareando a alumnos, profesores, madres, 
padres… Es necesario un gran Pacto Nacional por la Educación para formar 
a toda una generación de buenos ciudadanos y buenos profesionales.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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Alumnes de 4rt d’ESO de diversos centres educatius del Prat han 
participat en aquest taller organitzat pel Departament Municipal 
de Salut  Pública i  Consum dintre del programa de promoció 
i formació “Adolescència i Salut”. Aquesta acció pedagògica té 
per objectiu afavorir una vivència positiva i enriquidora de la 
sexualitat, com també potenciar les habilitats per establir unes 
relacions afectives i sexuals lliures i segures. Aquesta acció, que 
té lloc al Lloro, forma part del Catàleg d’Activitats El Prat Educa.

SEXUALITAT I RELACIONS

El 5 de març es va celebrar a 
la pl. Remodelació la segona 
edició del cicle d’activitats 
“Tots i totes fem Sant Cosme: 
Trobada per la Convivència”. La 
programació de les activitats 
és fruit de la participació de 
nombroses entitats, col·lectius 
i veïns i veïnes del barri. GATS, 
el Projecte ICI, l’Ajuntament del 
Prat i l’Obra Social “la Caixa” en 
són els principals impulsors. A 
la jornada hi va haver tallers i 
activitats molt diverses, entre 
les quals el Concurs de Sopes 
del Món. Vídeo a www.elprat.tv

GRAN TROBADA PER LA CONVIVÈNCIA 
A SANT COSME

El 18 de febrer va tenir lloc al Cèntric la 18a Jornada 
d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP), adreçada 
a tot l’alumnat de 2on de batxillerat de la ciutat. Hi van 
participar uns 200 joves, interessats a fer una bona 
tria dels futurs estudis. Vídeo a www.elprat.tv

                                        QUÈ ESTUDIAR EN EL FUTUR?

La zona situada entre l’escola 
bressol Sol Solet i l’antiga Escola 
del Parc —que actualment acull 
el Punt Solidari— s’ha remodelat 
completament, incorporant al 
parc del Fondo d’en Peixo nous 
espais i equipaments públics. El 
pati de l’antiga escola s’ha obert i 
ha esdevingut una nova zona on 
fer esport. El c. Penedès ha quedat 
connectat amb l’av. del Canal a 
través d’aquest indret de manera 
fl uida i segura, tot eliminant 
racons inutilitzats i passos estrets. 
La zona de jocs infantils s’ha 
ampliat. Vídeo a www.elprat.tv

EL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO 
GUANYA NOUS ESPAIS
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PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2016-2017
Del 30 de març al 7 d’abril es podrà fer la preinscripció a  
escoles i instituts per al curs 2016-2017, pel que fa al segon 
cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. 
Prèviament cal tenir assignada cita prèvia, trucant a l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització (OME), al telèfon 933 790 050 o a través 
del web municipal www.elprat.cat. La petició de preinscripció 
es podrà presentar a l’escola demanada en primera opció o 
bé a l’OME. El centre demanat en primera opció determina 
la puntuació, basada en els criteris de baremació. Aquesta 
puntuació es mantindrà per a la resta de centres demanats. 
L’Ajuntament vetlla pel respecte a la normativa i actuarà 
si sospita d’alguna irregularitat relacionada amb les dades 
d’empadronament. Més informació a www.elprat.cat

PARAULA DE DONES
Aquest mes de març hem gaudit d’una nova edició del 
Paraula de Dones, que acosta a l’escenari de La Capsa 
diferents creacions amb una mirada de gènere. 

                   DIA DE LES DONES
Més gent que en altres edicions va acudir a la concentració 
i lectura del manifest del 8 de març, Dia de les Dones, a 
la pl. de la Vila. Grups de joves d’instituts i voluntariat 
preparen durant tot el curs lectures per compartir 
durant la commemoració, fet que, juntament amb la 
tamborinada, contribueix a fer que el públic sigui divers i 
intergeneracional, compartint i eixamplant les revindicacions 
a favor de la igualtat de gènere. Vídeo a www.elprat.tv 

JORNADES FP.PRAT
En el marc de les Jornades FP.Prat = Coneixement + Valors 
+ Oportunitats, 9 empreses (Damm, DHL Iberia, Fundació 
del Parc Aeronàutic de Catalunya, Gas Natural Fenosa, 
Gremi de Jardineria de Catalunya, Hospital Sanitas Cima, 
Restaurant Capitán Garfi o, Transportes Azkar i Timersa 
Logística) van ser reconegudes per la seva tasca de 
col·laboració amb els instituts Illa dels Banyols i Ribera 
Baixa II i amb el Centre de Promoció Econòmica.   
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PLA DE MESURES ECONÒMIQUES

Nou pla municipal a favor de  
l’ocupació i l’economia locals  

L’Ajuntament del Prat torna a reeditar, 
aquest any 2016, el Pla de mesures per 
a l’ocupació i l’activitat econòmica. En 
anys anteriors, aquest Pla ha tingut un 
important impacte positiu en la con-
tractació de persones aturades per part 
de les empreses locals i en la posada en 
marxa de projectes d’autoocupació i 
d’economia social.

Aquest pla municipal suma recursos i 
programes al conjunt de polítiques ac-
tives que des de fa anys desenvolupa 
el Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat, en col·laboració 
amb altres administracions.

Aquestes polítiques tenen un doble 
objectiu: d’una banda, combatre l’atur, 
a través de l’orientació laboral i la millo-
ra de la qualifi cació professional de les 

L’Ajuntament destina més d’un milió d’euros a mesures de lluita contra els impactes 
de la crisi i per a la recuperació laboral i econòmica de persones i empreses 

La formació, tant de les persones que busquen feina com de les que volen emprendre un negoci, és un dels eixos bàsics de la política municipal 
de foment de l’ocupació.

Construcció Comerç

Transport Hostaleria

Serveis a les persones Serveis a les empreses 

4%

36%

5%
16%

16%

23%

75 AJUTS PER A L’AUTOOCUPACIÓ ATORGATS L’ANY 2015
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persones desocupades, i d’una altra, do-
nar suport al teixit empresarial i comer-
cial local per millorar la seva capacitat 
competitiva i fomentar l’emprenedoria 
per a la creació i consolidació de pro-
jectes empresarials i d’economia social 
i cooperativa. 

Balanç del Pla del 2015 

El Pla de mesures municipal desenvo-

lupat durant l’any 2015 va benefi ciar 
directament 320 persones de la ciutat: 

[ 78 persones i 54 petites i mitjanes 
empreses es van benefi ciar dels ajuts a 
empreses per a la contractació de per-
sones en atur.

[ 26 persones van ser usuàries del Pla 
d’Ocupació d’Urgència Social, que va fa-

cilitar que completessin períodes de co-
tització. La meitat ho va fer per accedir al 
subsidi de majors de 55 anys, que és una 
prestació permanent fi ns a la jubilació.

[ 62 persones van participar en el pro-
grama d’integració laboral de persones 
aturades en risc d’exclusió social.  

[ 75 persones desocupades van rebre 
una subvenció de 2.000 € per a la posa-
da en marxa de noves activitats empre-
sarials, d’autoocupació o en règim de 
cooperatives.

[ 79 persones van ser contractades, en 
el marc de plans d’ocupació, per des-
envolupar projectes d’innovació social 
i d’economia social i cooperativa. Es va 
fer a través de cinc entitats socials de 
la ciutat: Saó Prat, Gats, Fundació Ca-
sià Just, Fundació de l’Esplai i Fundació 
Francesc Palau ❧

Seu de GATS, una de les cinc entitats socials de la ciutat que l’any passat van contractar persones 
en el marc dels plans d’ocupació.

En anys anteriors, aquest 
pla ha tingut un important 
impacte positiu en la 
contractació de 
persones aturades

IMPACTE POSITIU

El Pla de mesures municipal 
desenvolupat durant 
l’any 2015 va benefi ciar 
directament a 320 
persones de la ciutat

320 PERSONES BENEFICIADES

Un dels eixos del Pla és el 
foment de la posada en marxa 
de projectes d’autoocupació 
i d’economia social

NOUS PROJECTES

Mesura Benefi ciaris

PLA DE MESURES 2016

Ajuts a la 

contractació

Ajuts treball 

autònom i 

cooperatives 

Fiscalitat 

municipal

Empreses 

Emprenedors i 

emprenedores en 

situació d’atur 

Empreses, comerç 

i restauració

Característiques

[ 2.000 € contractes d’1 any i 1.000 € més                                                                          

si passen a indefi nits

[ 3.000 € contractes indefi nits

[ 2.000 € contractes de 6 mesos a persones que 

hagin realitzat alguna acció formativa ocupacional, 

programa de garantia juvenil o formació i 

treball i 1.000 € més si passen a indefi nits

[ 2.000 € per posada en marxa 

[ Exempcions fi scals per inici d’activitat, 

taxa de recollida de residus i impost 

construccions i instal·lacions
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PLA DE MESURES ECONÒMIQUES

Contractació, fiscalitat
i subvencions, eixos del Pla

Aquest any 2016,  el Pla d’un milió d’euros 
és, en realitat, d’1.150.000 €. Aquest in-
crement del pressupost destinat al Pla 
permetrà continuar i millorar les mesu-
res adreçades al suport a les persones 
en situació d’atur, posant l’èmfasi en la 
creació d’ocupació de qualitat. 

Tot seguit es relacionen les principals 
actuacions del Pla d’aquest any:

[ Ajuts a la contractació per a empre-
ses: 2.000 € per contractes d’1 any més 
1.000 € per contractes indefi nits; 3.000 
€ per contractes indefi nits; 2.000 € per 
contractes de 6 mesos de durada per 
a persones procedents d’algun curs de 
formació i treball o del programa de Ga-
rantia Juvenil.

[ Subvencions a autònoms/es i coo-
peratives (emprenedors/es en situació 
d’atur): 2.000 € per persona autònoma 
per la posada en marxa d’una activitat. 
L’objecte d’aquesta convocatòria de 
subvencions és incentivar la creació del 
propi lloc de treball per part de persones 
del Prat en situació de desocupació que 
es constitueixin en treballadors/es autò-
noms/es o en règim de cooperativa, per 
desenvolupar una activitat empresarial 
o professional a la nostra ciutat.

[ Subvencions a les entitats d’econo-
mia social de la ciutat per desenvolupar 
projectes de formació, orientació, inser-
ció laboral, autoocupació i innovació 
social.  

[ Fiscalitat municipal per a empreses, 
comerç i restauració: exempció de taxes 
per l’inici d’activitat i exempció per a la 
taxa de recollida de residus comercials. 
Reducció de l’impost sobre construc-
cions i instal·lacions ❧

El Pla de mesures per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2016 ha augmentat la 
seva dotació fi ns a 1.150.000 €. En anys anteriors la dotació havia estat d’1 milió.

Freelab SL, laboratori d’anàlisis ambientals i alimentàries, ha sol·licitat subvenció per a un 
contracte de 6 mesos de durada per a un/a auxiliar de laboratori.

Sian Electrònica, empresa dedicada a la instal·lació i reparació d’antenes, ha sol·licitat 
subvenció per a un contracte d’un any per a un/a oficial de segona.
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El Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de El Prat (www.econo-

mica.elprat.cat) desarrolla a lo largo 
del año diversos programas para facili-
tar el acceso de las personas al mercado 
laboral. También impulsa la puesta en 
marcha de proyectos de autoocupación 
de nuevos emprendedores/as.

La formación, el asesoramiento y el 
fomento del autoempleo son las bases 
sobre las que descansan los programas 
municipales de promoción del trabajo y 
del apoyo a la emprendeduría.

El año 2016 estas políticas activas tie-
nen un presuspuesto de unos 2.500.000 
€, cofi nanciados entre el Ayuntamiento, 
la Generalitat, la Diputación, el Área Me-
tropolitana y el Fondo Social Europeo. 
Los principales programas son:

Programas de 
formación y empleo

Programas que combinan formación 
ocupacional y contratación, por parte 
del Ayuntamiento, de personas en si-
tuación de desempleo para realizar ta-
reas de apoyo en diferentes secciones 
municipales. Estos programas tienen 
por objetivo mejorar la empleabilidad 
de los participantes para insertarse en 
el mercado de trabajo ordinario.

Cursos de formación 
por el empleo

[ Cursos de formación con certifi cado 
de profesionalidad, con prácticas no 
remuneradas en empresa, para capaci-
tar y cualifi car profesionalmente a los 
trabajadores y las trabajadoras.

[ Programa Sefed. Formación en ad-
ministración y gestión con metodología 
de simulación de empresas. Los alum-

¿Qué hace el 
Ayuntamiento 
por el empleo?

Este año se destinan 2,5 
millones a su fomento  

nos realizan su formación en la empresa 
simulada de logística CargoPrat, ubica-
da en el Centro de Promoción Económi-
ca. Al fi nalizar su formación, los alumnos 
realizan prácticas no remuneradas en 
empresas.

[ Programa de formación e inserción 
(PFI). Para jóvenes de 16 a 21 años, sin 
graduado en ESO, para darles recursos 
personales y profesionales para encon-
trar trabajo y/o incorporarse al sistema 
educativo.

Programas de 
Garantía Juvenil

A través de El Lloro y del Centro de Pro-
moción Económica, los y las jóvenes 
registrados en la Garantía Juvenil pue-
den acceder a un amplio abanico de 
acciones dirigidas a su inserción en el 
mercado de trabajo o para desarrollar el 
propio proyecto como nuevos empren-
dedores: orientación, formación, prácti-
cas laborales, apoyo a la puesta en mar-
cha de un proyecto. El anterior número 

de esta revista publicó un reportaje so-
bre la Garantía Juvenil.

Servicio de creación de 
empresas del Centro de 
Promoción Económica

Tiene por objetivo dar apoyo a las per-
sonas emprendedoras, desde la genera-
ción de la idea hasta el desarrollo técni-
co del plan de empresa, y acompañarlas 
en su consolidación ❧

Servicio Local de 
Empleo del Centro 
de Promoción 
Económica
Este servicio (foto) tiene por objetivo 
intermediar entre las demandas y las 
ofertas de empleo, ofreciendo a los 
demandantes (personas en situación 
de desempleo o que buscan mejorar 
su empleo actual) orientación, 
formación y otras herramientas para 
mejorar su empleabilidad. Por otra 
parte, gestiona las ofertas laborales 
que le derivan las empresas, 
buscando entre su Bolsa de Trabajo 
los perfi les profesionales más 
adecuados para cubrir los puestos 
de trabajo que la empresa necesita.
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La recomanació de fer servir les escales en lloc de l’ascensor ha estat una de les mesures 
aplicades a les oficines municipals.

Durant el mes de febrer, quatre equipa-
ments municipals van participar a la Ma-
rató de l’Estalgia (paraula que combina 
“estalvi” i “energia”): CEM Sagnier, CEM 
Fondo d’en Peixo, ofi cines municipals 
del carrer del Centre i Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa. Aquesta marató 
també la van fer a Sant Boi, Sant Cugat 
i Granollers.

Els estalvis aconseguits sumen 9.355 
euros, gràcies a un descens del 14% en 
el consum d’electricitat, un 23% en el de 
gas i un 21% en el d’aigua. 

Aquests estalvis s’han aconseguit amb 
accions com la reducció d’hores de llum i 
de potència; el tancament d’ordinadors i 
llums a les ofi cines quan no es fan servir; 
la reprogramació de les calefaccions... 
Les persones usuàries dels CEM també 
hi han col·laborat, per exemple, reduint 
el temps de les dutxes.

Pobresa energètica

L’Ajuntament del Prat, a través dels Ser-
veis Socials municipals, destinarà els di-
ners estalviats a assessorar i millorar la 
contractació de l’electricitat a famílies 
que pateixen pobresa energètica ❧

9.355 €
d’energia 
estalviada

Els diners no gastats 
gràcies a la Marató de 
l’Estalgia serviran per 
lluitar contra la 
pobresa energètica

El complex esportiu del Fondo d’en Peixo és un dels equipaments que han participat en la marató 
d’estalvi energètic.
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La Porta del Delta, el Servei d’Informació 
i Promoció Turística del Prat de Llobre-
gat, que depèn de l’Ajuntament, llança 
aquesta primavera quatre noves activi-
tats per conèixer el delta i la cuina basa-
da en els productes locals. 

Pensades tant per al públic local com 
per al forà, són visites guiades combi-
nades amb un àpat gastronòmic en un 
restaurant del Prat, amb l’objectiu de 
promocionar els principals atractius del 
municipi. 

Dues de les activitats estan dirigides 
especialment a famílies amb infants: 
Buscadelta, que es farà el 2 d’abril, i Parc 

Visites guiades als espais 
naturals, agrícoles i 
patrimonials, i un àpat 
amb productes locals

Agrari: del camp al plat, prevista per al 
30 d’abril. A més, s’ha creat una proposta 
per a persones interessades en el conei-
xement del medi i la biodiversitat, En-
dinsem-nos als Espais Naturals, progra-
mada per al 14 de maig. D’altra banda, 

es podran fer visites a la Casa Gomis els 
dies 7 de maig, 11 de juny, 1 d’octubre, 
12 de novembre i 17 de desembre. Per 
completar la informació i fer les reserves, 
consulteu el web de la Porta del Delta: 
http://portadeldelta.cat/ ❧

Natura, agricultura, patrimoni i gastronomia, ingredients dels nous paquets turístics.

Turisme de
territori i
gastronomia
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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.

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Escarxofa&Jazz 
Arriba la desena edició de l’Escarxofa&Jazz 

amb un cartell musical i gastronòmic de luxe: 

The Excitements, Victor Branch, 
Saphie Wells & The Swingcats, 

Balkan Paradise Orchestra, posaran la 

música a la jornada mentre que l’entitat gastronòmica 

i cultural Les Escarxofes del Prat cuinaran 

un arròs de muntanya amb carxofes.

Tiquet menú: 7 €. Venda anticipada a 

El Bar de La Capsa, L’Artesà, el Lloro o La Porta del 

Delta i el mateix diumenge durant l’Escarxofa&Jazz

Pl. Joan Garcia-Nieto
Diumenge 3, a les 12 h

El test 

amb David Bagès, Dolo Beltrán, 
Mima Riera i David Vert
Què escolliries? Cent mil euros ara mateix, o 

un milió d’aquí a deu anys?  Així de simple, 

així de difícil.

Aquest és el dilema al que s’enfronten 

l’Hèctor i la Paula, un matrimoni 

amb problemes econòmics, quan 

Un bon amic de la parella, els 

planteja el test de personalitat 

que ha elaborat la seva actual 

companya.

Teatre Modern
Diumenge 24, a les 19 h
Entrada: 15 €

www.facebook.com/elpratcultura
http://lacapsa.org/event/escarxofajazz/


 

 

 

Cia. La Rubia Teatre
Volem anar al Tibidabo

La Marta i l’Eli 
descobreixen 
que la seva mare 
pateix alzheimer i 
decideixen amagar-
li la notícia al seu 
pare. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 2, a les 20.30 h 
Entrada: 8 €

Proscenio Teatre
4.48 de Sarah Kane

Quatre personatges. Quatre vides. Quatre 
històries. Quatre noms. Quatre secrets. 
Una hora: 4.48

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dissabte 9, a les 20 h i diumenge 10, a 
les 19.30 h. Entrada inversa: pagament 
voluntari i al final de l’obra

Teatre Kaddish i Nozomi Teatre
Cabaret Voltaire

Vetllada dadaista amb 
textos d’Hugo Bäll, 
Tristan Tzara i Kurt 
Schiwitters que recrea 
l’ambient del Cabaret 
Voltaire de Zuric el 
1916.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabtes 16 i 23, i 
diumenge 17, a les 19 h. Entrada: 6 €

Cia. Prat a Clown
Ido de asmor
Timbal és un pallasso que no 
troba l’amor, però després de 
grans desil·lusions es produeix 
el miracle. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dissabte 16, a les 20 h. Entrada inversa: 
pagament voluntari i al final de l’obra

T
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Visita a la Casa Gomis
Visita a una 
de les joies 
de l’arqui-
tectura 
racionalista, 
obra de 
l’arquitecte 

Antoni Bonet, situada dins de la 
finca de La Ricarda.
Activitat reservada a persones 
residents al Prat. Places limitades

Inscripció a partir del dia 1 d’abril, 
a patrimonicultural@elprat.cat o 
al tel. 934 782 858

Punt de trobada: 
pàrquing del Tanatori
Dissabte 30, a les 10.30 h
Entrada: 7 €M

ús
ic

a

Curtcircuit: 
Xarim Aresté 
+ Caïm Riba    
Circuit que ens acosta 
algunes de les propostes 
més interessants de 
música en viu.

La Capsa. Divendres 8, a les 23 h
Entrada: 10 € anticipada o 12 € taquilla

Dialoghi Ensamble: 
Romanticisme i llibertat
Amb Lorenzo Coppola, clarinet i Cristina 
Esclapez, piano. Obres de Schubert, 
Schumann, Brahms i Bürgmuller 

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 9, a les 20 h. Entrada: 12 €

Marató de Combos
Marató de combos 
de diferents escoles 
municipals de música 
del Baix Llobregat

La Capsa
Dissabte 16, a les 11 h

Jam Session
Tarda de música en directe per tocar amb 
altres músics.

La Capsa. Diumenge 17, a les 19 h

Concert Banda de Música 
del Prat: Danses del món

Concert de la Banda de 
Música del Prat amb 
un repertori pensat per 
gaudir de la música en 
família.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 24, a les 19 h

Concert Unió Filharmònica 
del Prat: Planeta So 

Un viatge sonor i 
visual de la mà de la 
banda i la coral de la 
Unió Filharmònica i la 
col·laboració d’alumnes 

de l’Escola Municipal de Música. 

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 30, a les 19 h

Nacho Umbert + Alondra 
Bentley en concert

Dues de les propostes 
de pop més 
interessant i menys 
típiques del país 
presenten els seus 
treballs. 

La Capsa. Dissabte 30, a les 23 h
Entrada: 10 € 

10a Festa de la Dansa
Per commemo-
rar el Dia Inter-
nacional de la 
Dansa, diferents 
grups de ball de 

la ciutat pujaran a l’escenari per 
mostrar la riquesa i qualitat del 
ball a la nostra ciutat.

Jardins de la Pau. Dissabte 30, 
a les 16.30 h

Club de Gastronomia 
amb Carmelo Hurtado

El xef del Restaurant 
Amgo ens presen-
tarà la seva proposta 
gastronòmica basada 
en el concepte de 
l’afterwork.

Centre Cívic Sant 
Jordi – Ribera Baixa. Dilluns 11, 
a les 19 h. Inscripció: 4 €

Cicle de lectures dramatitzades
Adreça desconeguda
Text de Kressmann Taylor. Direcció 
de Francisco Lorenzo. Intèrprets: 
Ángel Roldán i Lolo Herrero

Sala premsa de l’Ajuntament del 
Prat (pl. de la Vila, 3a planta) 
Dissabte 23, a les 12 h

http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c62tkwe-8QvWNF_sz4H1mSovnN1gUP1IJi
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP888AeKIEDSw5ISBpUFJTbp3ImBpOVVN2-Q
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6QMo9GFCIWNaBXLipsVoDkKNxOatdfq0u
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP888AeKIEDSw5I4GHEDk6R-nz7GlXUqxV-w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wIT_uMv22_H-vJYdTq7oNwQhqgKBXZj8R
www.lacapsa.org
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZKyR8K88Cwu57g96GzDT-xDabB_r-Fy6Q
www.lacapsa.org
www.lacapsa.org
www.lacapsa.org
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6bgkIOrRA-RXZAdL5MXxTyPJJ4hdJaXBC
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c66OspOdfj4TOlDJUPV5BZkhS0XiVxa3rb
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHGV7pbR28WKa0Le26sZaucc3SrtmrgD-xA
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQeb4B6LP7z24qfI5TuE53T0Ug
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81praV2fdNsmjH5-Ti53BfVl_mUUsOqBmQ
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Ultracós
Tres experiències compartides més 
enllà del cos, a cura de Maite Tra-
vé. Projecte posa en relació les arts 
visuals amb les arts escèniques.

Centre d’Art Torre Muntadas 
Del 22 d’abril al 5 de juny

Inauguració: divendres 22, a les 19.30 h

ENCARA POTS VISITAR
Historietes
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins el 3 d’abril

Col·lectiva. Viatges
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins el 24 d’abril

NOVES EXPOSICIONS
Siria, paraula d’exili
Exposició fotogràfica que mostra els 
rostres que, a la frontera entre Síria i 
Jordània, afronten un futur incert. 

Cèntric Espai Cultural
Del 4 al 24 d’abril

Edició d’un somni
Mostra del projecte ‘Creació d’una 
joia contemporània’, amb la partici-
pació d’alumnes de l’Escola d’Arts 
del Prat.

La Saleta. Escola d’Arts del Prat. 
Del 13 d’abril al 23 de juny. Inaugu-
ració: dimecres 13, a les 20 h

Cine club 
Leviafán (Leviatán) 
de Andrei Zvyagintsev

2014, Rússia. Idioma: rus 
(VOSE)
En un petit poble costaner de 
Rússia, Kolya s’enfronta amb 
un alcalde corrupte.
Prèviament es projectarà el 
curt Satana, de Santi Gila

Cine Capri
Dimecres 13, a les 19.45 h

El cine de Frida
Rastros de 
sándalo
Mina no pot oblidar a la 
seva germana petita, de 
qui es va separar desprès 
de la mort de la seva mare. 
Organització: Assoc. Dones 
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa
Dimecres 6, a les 17 h
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“Viatges, xerrada fotogràfica” 
amb Germán Gutierrez

Fotografia de viatges o com 
narrar històries amb la 
fotografia 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 1, a les 18.30 h

Mentrestant... edició i narració 
gràfica! 
L’edició com a suport amb Apa Apa Còmics i La 
narració gràfica des de l’experiment amb Olga 
Capdevila. Per acabar, presentació de la publicació 
col·lectiva. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 2, a les 17 h
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“Siria, paraula d’exili” 
amb Joan Raventós

El president d’ACNUR Catalunya 
ens parlarà d’una crisi humanitària 
sense precedents, una guerra 
amb milers de morts i milions de 
refugiats.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 5, a les 19 h

Tertúlies d’art
Un espai per conèixer artistes de la 
nostra ciutat amb la col·laboració de 
La Saleta de l’Escola d’Arts del Prat.

Centre d’Art Torre Muntadas
Dimarts 19, a les 20 h
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Conèixer món amb Víctor del Árbol
El novel·lista barceloní presentarà 
la seva obra, amb la participació de 
clubs de lectura de la ciutat. 

Cèntric Espai Cultural
Dijous 21, a les 19 h 

Concurs Microrelats i 
Poemes Tintablava
Lliurament de premis del V Concurs  de Mi-
crorelats i III Concurs de Poemes Tintablava
Organització: Tintablava 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 22, a les 19.15 h 

Xerrades en curt
Projecció de 
Noa de Manu 
Márquez i 
Elixir de Javier 
Lozano. Xerrada 
i cinefòrum 

posterior amb els dos directors. 
Organització: Assoc. d’Amics de 
l’Art del Prat 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 29, a les 19 h

Diada de Sant Jordi  
A la pl. Catalunya

A les 12 h
L’hora del 
conte: Un viat-
ge sensorial 
En Frèderic és 
un ratolí que 

viu en un lloc molt bonic, i amb 
molts més ratolins. Els podrem 
conèixer amb les orelles, amb els 
ulls, amb el nas i amb la pell.

A la pl. de la Vila. Tradicionals 
parades de llibres i roses 
A les 19 h, Ballada de sardanes, 
amb Amics de la Sardana 

Píndoles formatives
Còpies de seguretat de 
Wordpress
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Dijous 7, a les 19 h
SEO de supervivència: 
recursos bàsics
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Dijous 21, a les 19 h

Connexions. Espais 
singulars (1950-1970)
Cèntric Espai Cultural
Fins el 30 d’abril

Club excursionista d’Art  
El Club ens proposa 
una visita a diferents 
centres de producció de 
Terrassa. 
Cal inscripció prèvia a 
unzip@elprat.cat 

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 9, a les 9.30 h 

Programació 
del Cine Capri
Estrena simultània de: El libro de 
la selva (15, 16 i 17) i Capitán 
América: Guerra Civil (29, 30 
d’abril i 1 de maig) 
Altres pel·lícules: Batman contra 
Superman, Creed, El Pregón, etc. 

Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 o a la web 
www.cinecaprielprat.com

http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakOb9SQx1IVjoFnv9muXLTjA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wh46zYC4SJud8ZucVUJk0cw
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mbWjdMEGuofZHL5MKp-lLeA
http://www.unzip.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4KZTBrrv5BNxSAfIwc61HU3LHKzrDaHIp9FUilq4pqAQ
http://www.ccjardinspau.org/presentacio2_1/_5G1ICS7tAW7ek1pHFtgw4qo-w-6lD3FTrciFdTBLiPXiw9olQxzy0g
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW6b7O7S9jNZf87hduE3CEPR-WRra6q7S0IxcP01uobcYg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakB9XFHeuP5vAWDLehrQNqEg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakpzluXbFvGnzoJItKGcxdDA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81praV2fdNsmQW0L6iXXYyB_oYJBDCNxBg
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQebaqjEpQNy_Zgyqaxvrbooqg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c63YM33m6E7_JBbDYHjN1iCg
www.cinecaprielprat.com
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHCajCoooc7fl5pRU96jkW_Opxxd7HFn4hQ
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHG-crZEwPgWDJ-OD-NgeBgWxwa-ymXOt6w
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mw89Ro4hNw4_fWrs58L1hvPuv2qW5KNWq
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUdQ0SSDGwgp90lREyd7_5Dw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wDSZ9CsT89QZm3_nzK_npGw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHFZ2mS7CSrFf1hvg-r23EWMkrfa7zxvBhg
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mYg-zYAltYnwr8Hxn3DZMgQV5_Azb01Bb
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXako9VKb1nR37w0d5HpBfGmAg
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mgRaCjKj_p8Ky0CuzlS3HBZ_Mbj7CzrU9


 

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Creem un joc per al mòbil 

Recomanat per a 
nois i noies, de 9 
a 12 anys

Desenvoluparem 
un joc de Sant 
Jordi per a 

dispositius mòbils amb l’eina App 
Inventor.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dijous 21, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

Art en família
Un viatge amb el so 
amb Viajelogía 
A què sona el que 
veiem? Un viatge per 
fer una recopilació 
sonora.
Activitat recomana-

da per a nens i nenes de 4 a 9 anys, 
acompanyats d’adults

Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 24, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

JOCS
Racó del Joc
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Grup de petits (de 2 a 3 
anys) a les 17.30 h. Grup de grans 
(de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 2. Vitralls
Dissabte 9. Decoració de testos 
Dissabte 16. Pintar amb glaçons
Dissabte 30. Festa de cloenda 
 

TEATRE
Cia Binixiflat
El peix d’or
Un peix màgic que concedeix tot allò que 
demanen a una parella de pobres pescadors. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 10, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

Centre de Titelles de Lleida
Kissu
En Kissu, un petit cadell 
de llop es perd. 
La Duna i el seu avi 
l’acullen a casa creient 
que és un gosset 

abandonat. Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern. Diumenge 17, a les 18 h 
Entrada: 6 €

La República dels contes, 
de Jordi Font Alonso
Un lloc increïble, que 
apareix i desapareix, ple 
de màgia i llibertat, on 
qualsevol història es pot 
fer realitat.

Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 24, a les 12 h 
Entrada: 6 € 

TALLERS 
Cada mes la Biblio fa tallers
Dracs, princeses i sant Jordis i tots amb 
escuts! amb Stella Rubio

Farem el nostre escut personalitzat sobre la 
llegenda de Sant Jordi.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 20, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

LECTURA

L’hora del conte
Activitat recomanada per a infants 
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 2. A l’abril princeses mil, 
amb Anna García
Dissabte 9. La veritable llegenda 
de Sant Jordi, amb Santi Rovira 
Dissabte 16. Llegendes de Pau, 
amb Lídia Clua
Dissabte 30. Contes amb flaire de 
primavera, amb Anna G. Cuartero

Dijous 7, a les 18 h. Storytime 
There’s no place like space amb 
Kids&Us

Dissabte 9, a les 
10.30 h. L’hora dels 
nadons: Un bosc 
de llum, amb Santi 
Rovira

Dijous 28, a les 18 h. L’hora de 
la lectura en família: L’armari de 
l’Olívia 

TEATRE I MÚSICA 

MÚSICA
Avui toca concert amb 

Dialoghi 
Ensemble 
Tast musical 
de 20 minuts 
per als més 

petits, una oportunitat de sentir 
música clàssica i poder veure els 
instruments i músics de prop.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 9, a les 19 h

Activitats de lleure 
del mes de 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
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DIMECRES 6
CAMINADA EL PRAT DE 
LLOBREGAT
Continuem el cicle de passejades 
de la Diputació de Barcelona, “A 
cent cap als cent”, d’aquest curs 
2015-2016, i aquesta vegada som 
amfitrions.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades Preu: 5 €

DIMECRES 13
VISITA GUIADA A LES RESERVES 
DEL MNAC
Aquesta vegada ens endinsarem als 
bastidors, perquè conegueu de prop 
una de les feines més importants i 
desconegudes d’un museu: Conservar 
les obres.
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: 12 €

DIVENDRES 22
RECITAL DE SANT JORDI. LECTURA DE 
POEMES I LLIURAMENT DEL “20è 
RECULL DE POESIES I CONTES BREUS”
Per participar-hi, s’han de presentar poesies i/o 
contes breus originals, escrits en català o castellà. 
Els escrit s’han de lliurar amb el nom de l’autor al 
Programa de Lleure de la Gent Gran.
Data límit per lliurar els escrits: divendres 13 
d’abril. Lloc: Cases d’en Puig a les 10.30 h

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUCYhalsypfucZyNlqjQQWXw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUr658ixOtVSiQQ5LI7NXqSw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyU4JRusGT9tTceOptLKu4L_g
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUNo-9tp5ndlhSD-yUQ7fa2w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowRINKMYYRPBcetJqeVhDWNbUZS6_lccTo
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyU1LSHxE8vscQXkZ0WY83nFA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZKyR8K88Cwua4WZehsYisF0euhnbPoP3A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHFbnalnLJFoTiz24LaYLrEYuicAYoahCZQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowroOBiBVFPlm1oClZHS8f8lWKSRam9d0d
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6udAk7p0N4Ykx3uTEK65zqTcsQlnyphv1
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUxdDgUVVFS_0sjjH38_eS9A
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85tHodDgBDeTWPDwY49DZlLwvgBYj_n4kg
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8m7Y3ZYRC22Kts-TwmnUWUDQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP82PbEq2AuERy9g0RMXCUZ9VT9hhug5mlOQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85tHodDgBDeT-DV8I8OCC08owAKZcGO_Ug
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8-sGYrICRrbRu9TzkGMs2uYHGG9eZrjH8w
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP842CCyZjGSWNLAq0jqMC-1VKoEI6yxVb7A
http://www.biblioteca.elprat.cat/
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PER SANT JORDI, LLIBRES PRATENCS 

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.

Antologia de contes que 
parlen de l’esdevenir de la 
vida amb especial èmfasi 
en una acurada visió de la 
cultura i dels aspectes socials.  

DIETARI DE PRIMAVERA I TARDOR. 
VICENÇ TIERRA (Rúbrica) >>

Un expert en el món 
hel·lènic viatja per accident 
al passat fi ns a l’any 300 
aC. Novel·la històrica on 
l’enfrontament de l’amor 
versus la cobdícia humana 
no deixarà ningú indiferent. 

SOPHIA. JOSEP SANROMÀ I COMES 
(Círculo Rojo) >>

La cuina senzilla, casolana 
i completa s’està perdent 
enfront de la cuina 
sofi sticada i de disseny. 
Aquest és un llibre 
“homenatge” a la cuina 
tradicional, la de l’àvia, 
la del menjar tradicional 
d’un poble pescador.  

LA CUINA CASOLANA D’EN FLORIÀ 
I NA MARUJA. FLORIÀ PI I PERE 
RODRÍGUEZ (Begur) >>Es la radiografía de 

un exhibicionista del 
alma, un recorrido por 
las calles de la ciudad 
plasmando sensaciones 
i vivencias del autor.

VIVIENDO CALLES. JUAN RODRÍGUEZ 
(Círculo Rojo) >>

Al segle XIX va haver-hi el 
canvi del règim senyorial a 
la societat burgesa. Bona 
part de les terres del delta 
del Llobregat eren ermes, 
però, amb l’aplicació de les 
lleis desamortitzadores, els 
nous propietaris van aplicar 
tècniques industrials.

COLONITZACIÓ DEL DELTA SUD 
PRATENC: 1838-1930. JOAN LLUÍS 
FERRET I PUJOL  (Autoedició) >>En este poemario se da razón 

del sentido espiritual de la 
maternidad y de los gestos 
de amor de la madre, que la 
hija supo guardar como un 
tesoro, y de cómo ésta la 
acompaña para que haga el 
tránsito hacia la otra orilla, la 
de la Luz. Y es que la muerte 
no es intrusa, sino hermana. 

LA INDIGENTE. MARIANA COLOMER  
(Huerga&Fierro) >>

El periodista i historiador 
pratenc Sergi Olivera és 
l’autor d’aquest llibre, una 
edició que impulsa Tintablava, 
l’Associació d’Escriptors del 
Prat. Itinerari per la història 
de la música moderna des de 
la perspectiva local, a partir 
dels anys 60 i fi ns a la música 
electrònica i el hip-hop. 

EL PRAT, UN VIATGE MUSICAL. LA 
MÚSICA MODERNA AL PRAT DE 
LLOBREGAT (1961-2015). SERGI 
OLIVERA (Rúbrica) >>
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La cigüeña ha traído a 
Trompetín, un pequeño 
mosquito que hará las 
delicias de sus padres y 
también travesuras. Con 
fi nal feliz y moraleja.   

TROMPETÍN. LUCÍA GAVILÁN 
(Serial) >>

Una mujer de mediana edad 
está enferma de cáncer. Al 
ser tratada con radioterapia, 
ésta le da superpoderes. 
Lucha contra supervillanos 
y su nombre secreto de 
heroína es Miss Fifty porque 
tiene 54 años. Se trata de 
un homenaje a las mujeres 
que padecen cáncer.  

MISS FIFTY. ROSA RIBAS (Reino de 
Cordelia) >>

Narració històrica de la 
creació de la principal 
entitat cultural del 
Prat en el segle XIX.

EL CENTRE ARTESÀ: UNA HISTÒRIA. 
JOSEP FERRET I PUJOL (Rúbrica) >>

Estudi de la formació del 
delta del Llobregat des de 
l’època romana fi ns avui dia. 

FORMACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT.  
JOAN LLUÍS FERRET I PUJOL  
(Autoedició) >>

Josep Ferret explica en aquest 
llibre com la consolidació dels 
tres ofi cis al Prat va contribuir 
al sorgiment de veritables 
dinasties de menestrals, que, 
generació rere generació, 
es van succeir en el temps. 
Ofi cis i cognoms es relacionen 
indestriablement: els Ferrer 
són fusters, els Xirinachs 
són ferrers i els Giralt són 
carreters, per dir tres casos 
dels més representatius.  

ELS FERRERS, FUSTERS I CARRETERS 
DEL PRAT (1742-1960). JOSEP FERRET 
I PUJOL (Rúbrica) >>Novel·la negra ambientada 

a la Barcelona del segle 
XIX on el científi c Mariano 
Cubí i Soler, mitjançant 
l’estudi de la personalitat 
humana, resoldrà un crim.

L’ÀNIMA DE L’ASSASSÍ. TONI 
ARENCÓN ARIAS (Cossetània) >>

Serrat explicado a través de 
una selección de cincuenta 
de sus mejores canciones.  

SERRATOLOGÍA. JORDI VICENTE 
(Comanegra)  >>

El llibre del poeta, editor y 
comunicador Mariano Martínez 
arriba deu anys després del 
seu primer poemari en solitari, 
en què ha fet camí amb el 
col·lectiu Sopa de Poetes. Amb 
Cuando el pan consolida la 
seva veu poètica enfront de la 
precarietat, la pobresa material 
i emocional, tractant de 
construir la possibilitat d’una 
poètica fràgil però solidària 
que avança del jo al nosaltres: 
“Quizás, muro adentro, / 
descalzarse desde el pájaro 
íntimo, / atravesar / el gesto 
que nos / orille al milagro”. 

CUANDO EL PAN. MARIANO MARTÍNEZ  
(La Isla de Sistolá) >>
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Els centres públics del 
Prat ofereixen més de 
350 places per al curs 
2016-2017 per a infants 
d’entre 4 mesos i tres anys

350 PLACES

Les portes obertes es faran 
entre els dies 5 i 26 d’abril 
i la preinscripció, entre el 
2 i el 13 de maig a l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització

DATES

Escoles bressol: portes
obertes i preinscripció
Per a famílies del Prat amb fi lls o 
fi lles que hagin nascut el 2014, el 
2015 o els tres primers mesos del 2016

Les escoles bressol municipals i la llar 
d’infants pública del Prat celebraran jor-
nades de portes obertes entre el 5 i el 26 
d’abril. Les famílies amb infants d’entre 
0 i 3 anys les podran visitar i informar-
se sobre el seu funcionament i projecte 
educatiu. 

[ Sol Solet, dilluns 11 i 25, de 17.15 a 19 h
[ El Cabusset, dimecres 13 i dimarts 19, 
de 17.15 a 19 h
[ La Granota, dimarts 5 i dimecres 6, de 
17.15 a 19 h

[ La Blaveta, dimarts 12 i 26, de 17.15 a 
19 h
[ Dumbo: dijous 14, de 9.30 a 11.30 h, i 
dimecres 20, de 17 a 19 h

Tots aquests centres ofereixen més de 
350 places públiques per al proper curs 
2016-2017 per a infants d’entre 4 mesos 
i tres anys. 

Preinscripció

La preinscripció es farà del 2 al 13 de maig 
a l’Ofi cina Municipal d’Escolarització 
(OME). Podeu demanar cita a partir del 
13 d’abril a través del tel. de l’Ajuntament, 
933 790 050, o de www.elprat.cat. 

Documentació

Les famílies amb un fi ll o fi lla nascuts el 
2014, el 2015 o els tres primers mesos 
del 2016 han rebut o rebran a casa una 
carta de l’OME en què es detallen els 
documents que cal presentar per fer la 
preinscripció, els criteris d’admissió i el 
calendari del procés. Es pot consultar 
tota la informació a www.elprat.cat ❧

Al Prat hi ha quatre escoles bressol municipals (Sol Solet, El Cabusset, La Granota i la Blaveta) 
i la llar d’infants Dumbo, que depèn de la Generalitat.

Sessions de portes 
obertes:
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La Xarxa d’Orientació del Prat, cons-
tituïda l’any 2010 i impulsada per la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
i el Servei Educatiu del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, té 
com a principal objectiu afavorir la 
continuïtat dels estudis entre l’alumnat 
que acaba l’ESO. Aquest grup de treball 
genera activitats, serveis i recursos per 
millorar l’orientació i acompanyament a 
joves i adults de la ciutat. Les properes 
activitats més destacades són: 

Jornades d’orientació

Els propers 7 i 8 d’abril, l’alumnat de 4rt 
d’ESO assistirà a sessions informatives 
de la mà de professorat i d’alumnat que 
està seguint cicles formatius de grau 
mitjà, així com visites als espais i tallers 
dels instituts de FP Ribera Baixa II i Illa 
dels Banyols.

Suport a famílies 

La Regidoria d’Educació, en el marc del 
programa Pratfamílies i amb el suport 
de la Diputació, ha programat la sessió 
I després de l’ESO, què? El paper de les 
famílies en l’orientació. L’objectiu és 
informar sobre els diferents itineraris 

I després 
de l’ESO, 
què fer?

Propostes per millorar
l’orientació de l’alumnat

Alumnes de 4rt d’ESO visiten les instal·lacions de l’Institut Illa dels Banyols durant 
les Jornades d’orientació dels cicles formatius de grau mitjà.

d’estudis i orientar en com acompanyar 
la decisió dels fi lls i fi lles quan arriben a 
la recta fi nal de l’ESO.

S’han programat dues sessions: 4 
d’abril a les 17.30 h a l’Institut Salvador 
Dalí i 12 d’abril a les 18 h al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa.

Guia d’orientació  

S’ha editat en suport digital una guia 
que recull tota la informació necessària 
per orientar l’elecció dels estudis i les 
sortides professionals. Podeu consultar-
la a www.elprat.cat/educacio.

Portes obertes   

A falta de la publicació del calendari de 

preinscripció i matrícula per a tots els 
ensenyaments, els instituts de FP del 
Prat han fi xat ja els dies de portes ober-
tes per explicar la seva oferta.

El 13 d’abril a les 18 h l’Institut Ribera 
Baixa II presentarà l’oferta del CFGM i el 20 
d’abril a la mateixa hora ho farà de l’oferta 
de, CFGS, del curs d’accés a grau superior 
(CAS) i dels Programes de Formació i In-
serció (PFI). El 3 de maig l’Institut Illa dels 
Banyols presentarà la seva oferta de PFI a 
les 12.30 h i l’oferta del CFGM a les 18.30 
h. El 10 de maig a les 18.30 h presentarà 
l’oferta del CAS i del CFGS. 

En relació a les portes obertes de bat-
xillerat podeu consultar el calendari a 
www.elprat.cat ❧
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L’Aprenentatge Servei, fusió entre
educació i solidaritat, arrela al Prat

L’Aprenentatge Servei (APS) combina 
un servei amb utilitat social a la comu-
nitat i l’adquisició de coneixements. 
Al Prat, entitats i centres educatius im-
pulsen, amb el suport de l’Ajuntament, 
experiències d’APS, que requereixen i 
estimulen un gran treball en xarxa. 

Aquest òrgan de participació també in-
corpora l’APS. Aquest curs, alumnes de 
les escoles i el Consell dels Infants han 
analitzat el seu entorn i han produït ca-
lendaris amb consells per estalviar ener-
gia adreçats a tota la població.

La ciutat acull diverses experiències d’APS, on nois i noies combinen el servei a la 
comunitat amb l’aprenentatge de continguts, habilitats, competències o valors

Projecte de millora de 
l’èxit educatiu a través de 
la lectura, on persones 
voluntàries acompanyen 
infants en la lectura en 
horari extraescolar. Una 
bona part del voluntariat 
són joves estudiants de 
tres instituts de la ciutat. El 
servei que ofereixen rebas-
sa la dimensió acadèmica 
i, en la majoria de casos, 
s’estableixen vincles afec-
tius que faciliten l’actitud 
positiva dels infants cap a 
la lectura. Alhora, aquests 
joves voluntaris desen-
volupen habilitats socials 
com a mentors d’un infant 
i prenen consciència de la 
importància de l’educació 
i de la col·laboració amb 
entitats de la ciutat.

Connecta Jove

Aquest projecte, desen-
volupat per la Fundació Catalana de 
l’Esplai, fa possible que alumnes de 3r 
i 4rt d’ESO es formin en l’ús de les tec-
nologies de la informació i que, després, 
imparteixin tallers d’informàtica i com-
petències digitals a persones adultes de 
la ciutat ❧

Un taller del Connecta Jove, en què alumnes d’ESO expliquen l’ús de la tecnologia mòbil a persones grans 
de la ciutat.

Consell dels Infants

Projecte LECXIT
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El SPL ayuda a las personas 
usuarias a habilitarse en 
las capacidades requeridas 
para un empleo y en su 
posterior integración laboral

FORMACIÓN E INTEGRACIÓN

El SPL dispone de 20 
plazas en El Prat y está 
integrado por un equipo 
profesional perteneciente 
a Sant Joan de Déu

20 PLAZAS EN EL PRAT

La inserción laboral, un
reto de la salud mental
El Servicio Prelaboral ayuda a la inserción laboral 
de personas que tienen difi cultades para encontrar 
trabajo debido a alguna enfermedad mental

El Servicio Prelaboral (SPL) forma parte 
de los Servicios Sociales municipales y 
se dirige a personas afectadas por un 
trastorno mental grave o severo que 
les difi culta encontrar trabajo. El SPL las 
acompaña a habilitarse en las capacida-
des requeridas para un empleo y poste-

riormente hace un seguimiento perso-
nalizado de su inserción laboral.

El SPL es gratuito y se dirige a perso-
nas de entre 16 y 60 años. La estancia 
máxima en el servicio es de tres años, 
las personas usuarias no reciben retri-
bución y se les exige un compromiso de 

asistencia. Al SPL se llega por derivación 
del Centro de Salud Mental del CAP Ra-
mona Via. 

Características

El SPL de El Prat se puso en marcha en 
diciembre de 2015 y está ubicado en la 
c. Riu Túria, 3. Dispone de 20 plazas y está 
fi nanciado por la Generalitat. Lo integra 
un equipo profesional perteneciente al 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, con el 
que el servicio está concertado. 

Funcionamiento

El SPL realiza un diagnóstico inicial de 
las condiciones y ocupabilidad de las 
personas usuarias, las forma en hábitos 
y conocimientos laborales, las orienta 
en su integración en empresas (sean 
de trabajo protegido u ordinario) y les 
hace un seguimiento una vez han con-
seguido la inserción laboral, todo ello en 
coordinación con los Servicios Sociales 
municipales ❧

Uno de los espacios de formación del Servicio Prelaboral de El Prat.
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El Prat és part integrant del projecte 
Ciutats Defensores de Drets Humans i 
ha manifestat la seva voluntat d’adherir-
se a la Xarxa de Ciutats Refugi. En aquest 
marc, l’Ajuntament del Prat està elabo-
rant un pla d’acollida de persones refu-
giades, que inclourà la col·laboració en 
les tasques d’assistència en els països 
d’origen i trànsit, l’arribada i integració 
a la nostra ciutat i la sensibilització de 
la ciutadania en temes de solidaritat i 
drets humans.

L’Ajuntament col·labora amb la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR) 
i amb la Creu Roja del Prat, entitats que 
treballen amb el Ministeri de Treball i Se-
guretat Social en relació amb l’acollida 

L’Ajuntament prepara 
un pla per acollir 
persones refugiades 
a la nostra ciutat 

de persones refugiades. Cal destacar la 
implicació de la Cooperativa Obrera de 
Viviendas del Prat, que ha mostrat la 
seva solidaritat i compromís cedint al-
guns dels seus habitatges per a les per-
sones refugiades que arribin al Prat.  

L’assentament a la nostra ciutat de 
persones refugiades es produirà en un 
marc de protecció de la intimitat fami-
liar i personal i tindrà com un dels seus 
objectius la seva ràpida adaptació a la 
societat pratenca ❧

Una comissió de suport a les persones refugiades,integrada per representants de l’Ajuntament i 
d’algunes entitats de la ciutat, ha impulsat diverses concentracions ciutadanes i altres activitats 
de sensibilització.

El Prat, 
ciutat 
d’acollida
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L’Ajuntament obre expedients a
la SAREB per mantenir pisos buits

L’Ajuntament del Prat ha iniciat 9 expe-
dients contra la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria, SA (SAREB) per tenir pisos 
buits durant més de 2 anys sense causes 
justifi cades i no posar-los a disposició de 

l’Administració. Segons la Llei del dret 
a l’habitatge, aquesta és una infracció 
molt greu.

L’Ajuntament fa temps que actua da-
vant l’existència d’habitatges permanen-
tment desocupats a la ciutat. L’any 2014 

De les 13 entitats fi nanceres a les quals l’Ajuntament del Prat va 
demanar informació sobre l’estat dels seus habitatges buits, només 
la SAREB no ha contestat i s’exposa a multes elevades

va aprovar un protocol d’actuació i un 
programa d’inspeccions d’aquests im-
mobles. A principis del 2015, l’empresa 
municipal Prat Espais va fi nalitzar un 
Estudi de detecció d’habitatges buits 
d’entitats fi nanceres. Al desembre de 
l’any passat, el Ple Municipal va aprovar 
una moció per a l’adhesió del Prat a la 
Plataforma de municipis per a l’habitatge 
digne i contra la pobresa energètica.

L’Ajuntament actua

A fi nals del 2015, a fi  de fomentar ac-
cions per evitar la desocupació perma-
nent dels habitatges i arribar a acords, 
l’Ajuntament es va posar en contacte 
amb 13 entitats fi nanceres, propietàries 
de 65 pisos buits a la ciutat. Se’ls va re-
querir que els ocupessin en un termini 
de 30 dies o bé els posessin a disposi-
ció de l’Ajuntament per destinar-los a la 
borsa de lloguer social.

L’única entitat que no ha contestat ha 
estat la SAREB, per la qual cosa se li han 
incoat 9 expedients per aclarir la utilitza-
ció anòmala dels habitatges. Si la SAREB 
no justifi ca per què els pisos estan buits 
o no acredita la seva situació s’iniciarà la 
imposició de multes coercitives i els ex-
pedients sancionadors corresponents.

Amb la resta d’entitats s’han començat 
converses per donar un ús social a 
aquests habitatges ❧

Mantenir pisos buits durant més de 2 anys sense causes justificades i no posar-los a disposició 
de l’Administració és una infracció molt greu.
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ACarlo Petrini, en el 2004, la revista 
Time le atribuyó el título de “héroe 
europeo” y en el 2008 The Guardian 
lo incluyó entre las 50 personas 
que podrían salvar el mundo.

“Para mí, 
progreso es 
reconocer la 
fuerza de 
la economía 
local y el 
poder de la 
tradición”

Carlo Petrini
Fundador del movimiento 
internacional Slow food
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Carlo Petrini, sociólogo, escritor y gastrónomo 
italiano, es el fundador y alma del movimien-
to internacional Slow Food (‘comida lenta’, en 
contraposición a Fast food, ‘comida rápida‘). 
Esta asociación, que nació en 1986, se defi ne 
como “un movimiento creado con la fi nalidad 
de promover una nueva gastronomía entendi-
da como expresión de la identidad y la cultura. 
Defi ende el placer vinculado al alimento y re-
fl exiona sobre la educación, el gusto y el dere-
cho al disfrute con un nuevo sentido de respon-
sabilidad, teniendo en cuenta el equilibrio con 
el ecosistema, la defensa de la biodiversidad y 
el compromiso ético con los productores”. Con 
esta fi losofía, esta entidad cuenta con más de 
100.000 afi liados en todo el mundo y una red 
que aglutina a comunidades de comida en 153 
países. 
Hace unos días Petrini se paseó por los cam-
pos del Parque Agrario de El Prat, invitado por 
la AGT (Associació de Gastronomia i Turisme). 
Como buenos anfi triones, le dieron a probar la 
alcachofa Prat, de la cual Petrini quedó grata-
mente sorprendido y la califi có de ”producto 
de calidad superior”. 

¿Qué le ha parecido la alcachofa Prat, des-
pués de haberla probado?
¡¡Deliciosa!! No la había probado antes, tiene 
un sabor intenso y una textura crujiente que la 
hacen de una calidad superior.

¿Cree que este producto podría formar 
parte del Arca del Gusto?
Por mí, seguro que sí, sin duda, igual que el pollo 
Pota Blava. En estos momentos hay 40 productos 
catalanes que forman parte del Arca del gusto, 
pero el próximo año, pueden ser unos 80.

Explíquenos qué es el Arca del Gusto.
Es un catálogo que recupera alimentos, agrupa 
razas singulares y productos gastronómicos ar-
tesanos de excelencia y elaborados en pequeña 
escala que se encuentran en peligro de desapa-
rición. Con este proyecto queremos destacar el 
valor intrínseco de los productos que ofrece la tie-
rra, protegerlos de manera que formen parte de 
la cultura, la historia y las tradiciones del lugar y 
promover su consumo para salvaguardarlos como 
herencia y patrimonio de la humanidad. Desde 
1996, cuando se creó, esta arca está formada por 
más de 1.500 productos de todo el mundo.

¿Qué le ha parecido el Parque Agrario?
Me ha gustado mucho conocer las particularida-
des de esta tierra con su microclima y microam-

biente, formando parte de un área metropolita-
na. Creo que es importante construir el valor de 
sus productos, que se facilite el trabajo de los 
pequeños campesinos para construir una micro-
economía que respete la realidad de la tierra. A la 
vez, la calidad del agua que hay aquí permite una 
constante revitalización de la tierra sin necesidad 
de utilizar muchos productos químicos.

Cada vez los productos alimenticios son 
más globales. ¿Cómo se puede proteger 
la producción local? ¿Cómo debe actuar la 
Administración pública?
Respetando y valorando el producto de proximi-
dad, implantado el mercado directo y fomentando 
el orgullo identitario, como un bien cultural. Para 
mí esta es la verdadera globalización virtuosa. 

Parece que este pensamiento va un poco a 
contracorriente….
¿El progreso está en la cultura fi nanciera? ¿Pro-
greso es destruir el medioambiente? ¿Progreso 
es aniquilar el futuro de nuestros jóvenes? ¿Pro-
greso es comer mal? Yo creo que no. Para mí, 
progreso es reconocer la fuerza de la economía 
local, el poder de la tradición. Por suerte, hay po-
líticos que tienen esta idea en su corazón, y esto 
me gusta mucho.  

Lo contrario, la especulación sobre los ali-
mentos, ¿hacia dónde nos lleva?
Hay un riesgo enorme y evidente, que es que unos 
pocos sujetos o grandes multinacionales lleguen 
a controlar nuestra alimentación. Esto produce 
daños sobre el clima y el entorno natural y, so-
bre todo, repercute en los agricultores, que ya se 
encuentran ahora en condiciones de precariedad 
insostenibles. También los consumidores estamos 
afectados, ya que se limita la capacidad de elec-
ción, de biodiversidad y de diversidad cultural, y 
todo ello afecta también a la calidad de la comida.

¿Qué consejos daría a la ciudadanía, en 
este sentido?
Que aprenda a conocer de dónde viene la comi-
da y cómo se produce. Que aprenda a saborearla 
y a apreciar la calidad. Que elija no solo en base 
al precio, sino a lo que la comida representa, res-
petándola y no despilfarrándola. Que dejen de 
ser consumidores pasivos, porque ser partícipes 
y responsables de grandes cambios es lo más 
placentero que se puede llegar a hacer, sencilla-
mente con un acto tan común como es comer 
cada día ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]                             

¿Progreso es destruir 
el medioambiente? 
¿Progreso es aniquilar 
el futuro de nuestros 
jóvenes? ¿Progreso es 
comer mal? Yo creo que 
no. Para mí, progreso 
es reconocer la fuerza 
de la economía local, el 
poder de la tradición.

Me ha gustado mucho 
conocer las 
particularidades del 
Parque Agrario, con su 
microclima y 
microambiente, 
formando parte de un 
área metropolitana. 
Creo que es 
importante construir 
el valor de sus 
productos, que se 
facilite el trabajo de 
los pequeños 
campesinos, para 
construir una 
microeconomía que 
respete la realidad de 
la tierra.
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La 30a Nit de l’Esport 

Millor AMPA o centre educatiu 
en la promoció de l’esport
Col·legi La Seda

Millor entitat esportiva en la   
promoció de l’esport
Club Patí Delta Prat

Millor equip participant en Jocs 
Escolars
Conjunt Benjamí B del Club Escola 
Rítmica Prat   

Millor esportista participant      
en Jocs Escolars
Aitana Puntas Sánchez (Associació 
Esportiva Karate Prat)    

Millor esportista amb               
discapacitat intel·lectual
Isaac Serrano Pérez (CE Estany               
La Magarola)

Premi Periòdic Delta a la millor 
trajectòria esportiva 
Vicente Baltasar

Millor tècnic esportiu
Equip tècnic del Club Prat Triatló   
1994

Millor equip federat
Equip masculí absolut del Club Prat 
Triatló 1994  

Millor esportista masculí         
menor de 16 anys
Nil Llop Izquierdo (Club Patí Cobra)

Millor esportista femenina      
menor de 16 anys
Jannet Rodríguez Andreu                   
(RCD Espanyol)

Millor esportista masculí
Àlex Sánchez Ben-arib (Pratenc            
Associació d’Atletisme)

Millor esportista femenina
Laia Martínez Ramírez (Club                 
Deportivo Fran Martín)

Premis Qualitat 
Escola Esportiva 
Prat:

[ Club Barcelonista Terlenka

[ Club Hoquei Prat 

[ Club Voleibol Prat

[ Federació Catalana de Vela

El divendres 11 de març es va celebrar a l’auditori del Cèntric la 30a edició de la 
Nit de l’Esport, en la qual es van reconèixer els i les millors esportistes, clubs, 
entitats i equips de l’any 2015. Durant l’acte es van resssaltar especialment 
els valors educatius de l’esport. Aquest va ser el quadre d’honor:

Trobareu un 
vídeo sobre 
la 30a Nit de 
l’Esport a 
www.elprat.tv
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L’equip amateur del Club 
Barcelonista Terlenka està 
protagonitzant una temporada 
fulgurant. En el seu primer any 
a 3a Catalana, l’equip entrenat 
per Carlos Rodríguez segueix 
creixent i està a tocar de les 
posicions capdavanteres 
de la taula. A la foto, Carlos 
Corchado, davanter de l’equip.

CLUB BARCELONISTA TERLENKA

El fi lial de l’Associació Esportiva Prat està protagonitzant 
una temporada irregular, amb daltabaixos que 
no els han permès estar a la zona alta. A la foto, 
Iván López Coca, migcampista de l’equip.

AE PRAT B
L’Atlètic Prat domina amb mà de ferro la Tercera Catalana. 
L’equip suma la majoria de partits per victòries i només compta 
dues derrotes en tota la temporada. L’equip entrenat per Rafa 
Lay és líder destacat a la categoria i anhela l’esperat ascens. 
A la foto, Dani Fermoselle, “Fermo”, davanter de l’equip.

ATLÈTIC PRAT

El conjunt masculí dels Vikings 
Volei Prat ja s’ha classifi cat per 
disputar la fase d’ascens a la 
Superlliga 2, que començarà 
la setmana del 22 d’abril a 
Valladolid. Seria un ascens 
somiat, l’equivalent a la 
Segona Divisió de Futbol.

VIKINGS VOLEI



COMERÇ LOCAL  abril’16



abril’16 info@elpratcomunicacio.com




