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Premis Ciutat del Prat 2016 
Per a dues entitats i dues persones que fan millor la nostra societat
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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 / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Capsa 934785108
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Ofi cina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ 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 teatre de l’Artesà fa replantejar a l’Ajuntament la política d’arts escèniques.
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La Carxofa Prat ha estat la protagonista gastronòmica i festiva de l’inici de la 
primavera a la nostra ciutat. Del 3 de març al 3 d’abril es van celebrar les VII Jornades Gastronòmiques 
Pota Blava i Carxofa Prat, en les quals van participar diversos restaurants que oferien plats elaborats 
amb aquests dos productes. El dia 1 d’abril es va fer una demostració 
de preparacions gastronòmiques amb Carxofa Prat a l’activitat 
“Cuina al Mercat Municipal”. El 3 d’abril, desena edició de l’Escarxofa & 
Jazz, una gran festa gastronomico musical. Del 7 al 22 es va celebrar 
una nova edició del Quinto Tapa Carxofa Prat. El dia 10, al parc del 
Fondo d’en Peixo, la Carxofada Popular, i els dies 23 i 24 d’abril, la 
Fira Tapa Carxofa Prat, a la pl. Blanes. Vídeos a www.elprat.tv ❧

La reina dels 
conreus del 
Parc Agrari del 
Baix Llobregat 
dóna molt de 
joc, tant al plat 
com en la seva 
vessant social. 

Totes aquestes activitats 
formen part de la Festa 
de la Carxofa, força 
consolidada i amb 
molta participació

UNA FESTA CONSOLIDADA

La Carxofada Popular, celebrada com cada any al parc del Fondo d’en Peixo, va ser un èxit de participació i civisme. S’hi van servir gairebé 
1.700 menús —més que mai— i van passar per la festa més de 2.000 persones. 

Aquesta és la gran protagonista. Aquí, acabada de coure a la brasa. 
El Quinto Tapa ens permet tastar múltiples creacions gastronòmiques 
de la restauració local. 
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L’Escarxofa & Jazz és la gran festa a l’aire lliure que inaugura la primavera al Prat. Arròs i música en directe, una combinació insuperable.

L’activitat “Cuina al Mercat” mostra diferents maneres de preparar i degustar la Carxofa Prat.
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No me cansaré de repetir la idea de la importancia de la construcción de comunidad como marco mental y 
sentimental de referencia de los vecinos y vecinas que conforman una ciudad. Este concepto, algo abstracto, se 
materializa cuando lo visualizamos a través de acciones concretas que llevan a cabo los hombres y mujeres que 
conviven con nosotros, y que de manera voluntaria y altruista trabajan para fortalecer y mejorar esta comunidad.

Este es el caso de los cuatro ganadores de los Premis Ciutat del Prat de este año. Una celebración que ha llegado 
a su octava edición y que tiene como fi nalidad reconocer y agradecer por parte del Ayuntamiento la tarea de 
personas y entidades que trabajan desde diversos ámbitos para conseguir que el proyecto de ciudad no se detenga. 
Como entidades, este año se ha otorgado el premio a la Junta local del Prat de la Asociación Española Contra 
el Cáncer, por su labor de asistencia social y psicológica a las personas afectadas por esta enfermedad y para la 
sensibilización hacia este grave problema. La otra entidad premiada ha sido la Associació SAÓ-Prat, que nació 
hace unos años en nuestra ciudad con el fi n de contribuir con su trabajo a la mejora social, económica y laboral de 
las personas más desfavorecidas. Hoy ya forman parte imprescindible de esta comunidad. Por su tarea personal e 
impagable se ha reconocido el trabajo de toda una vida a Gregorio Benedí, que ya hace muchos años entendió la 
importancia del deporte como herramienta efi caz contra la exclusión social y para la integración de niños y jóvenes 
de la ciudad. Benedí ha hecho del fútbol la manera de enseñar a nuestros jóvenes los valores positivos del deporte. 
Vicenç Tierra ha sido también galardonado, porque de una manera discreta y generosa ha contribuido a la vida 
cultural de la ciudad, a través de sus artículos y libros y de la entidad Tintablava.

Sólo me queda felicitarles por su trabajo y alentarles a ellos y a toda la ciudadanía a seguir trabajando para que el 
Prat siga siendo en nuestro lugar en el mundo.

Els Premis Ciutat del Prat 

volen reconèixer i agrair la 

feina de persones i entitats 

que treballen des de 

diversos àmbits per 

aconseguir que el projecte 

de ciutat no s’aturi. 

Los Premis Ciutat del 

Prat quieren reconocer 

y agradecer la tarea de 

personas y entidades que 

trabajan desde diversos 

ámbitos para conseguir que 

el proyecto de ciudad no se 

detenga.

De les persones a la comunitatLluís Tejedor  
L’alcalde

o em cansaré de reiterar la idea de la importància de la construcció de comunitat com a marc mental i sentimental 
de referència dels veïns i veïnes que conformen una ciutat. Aquest concepte, una mica abstracte, es materialitza 
quan el visualitzem a través d’accions concretes que duen a terme els homes i dones que conviuen amb tots 
nosaltres, i que de manera voluntària i altruista treballen per enfortir i millorar aquesta comunitat. 

Aquest és el cas dels quatre guanyadors dels Premis Ciutat del Prat d’enguany. Aquesta celebració, que ha arribat 
a la vuitena edició, té com a fi nalitat que l’Ajuntament reconegui i agraeixi la feina de persones i entitats que 
treballen des de diversos àmbits per aconseguir que el projecte de ciutat no s’aturi. Com a entitats, aquest any 
s’ha atorgat el premi a la Junta local del Prat de  l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per la seva tasca 
d’assistència social i psicològica a les persones afectades per aquesta malaltia i per la sensibilització que fa envers 
aquest greu problema. L’altra entitat premiada ha estat l’Associació SAÓ-Prat, que va néixer fa uns anys a la nostra 
ciutat amb la fi nalitat de contribuir amb la seva feina a la millora social, econòmica i laboral de les persones més 
desafavorides. Avui, ja formen part imprescindible d’aquesta comunitat. Per la seva tasca personal i impagable 
s’ha reconegut el treball de tota una vida a Gregorio Benedí, que ja fa molts anys va entendre la importància de 
l’esport com a eina efi caç contra l’exclusió social i per a  la integració d’infants i joves de la ciutat.  Benedí ha 
fet del futbol la manera d’ensenyar als nostres joves els valors positius de l’esport. Vicenç Tierra ha estat també  
guardonat, perquè d’una manera discreta i generosa ha contribuït a la vida cultural de la ciutat, a través dels seus 
articles i llibres, i de l’entitat Tintablava.

Només em resta felicitar-los per la seva tasca i encoratjar-los a ells i a tota la ciutadania a seguir treballant perquè 
el Prat segueixi sent en nostre lloc al món.
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Els 4 guardons

[1]

Associació Espanyola 

contra el Càncer (Junta 

Local del Prat), per la 

seva dilatada trajectòria 

en la sensibilització vers 

aquesta malaltia i per la seva 

tasca d’assistència social i 

psicològica a les persones 

malaltes i a les seves famílies.

[2]

Vicenç Tierra Martínez, 

per la seva trajectòria com 

a escriptor i articulista i la 

seva contribució a la vida 

cultural de la ciutat.

[3]
Gregorio Benedí Pérez, 

per tota una vida dedicada 

a fer de la pràctica del 

futbol una eina efi caç contra 

l’exclusió social de molts 

nens i joves de la ciutat.

[4]
Associació SAÓ-Prat, pel 

foment dels valors de la 

solidaritat i la igualtat i 

la seva contribució a la 

millora social, econòmica 

i laboral de les persones 

més desafavorides.

El divendres 15 d’abril es va celebrar a 
l’auditori del Cèntric la gala de lliurament 
de la vuitena edició dels Premis Ciutat del 
Prat.  Els guardons els va lliurar l’alcalde 
del Prat, Lluís Tejedor, durant una gala 
que va ser retransmesa en directe per 
www.elprat.tv. L’acte va comptar amb 
l’actuació del grup de gospel BCN Mes-
sengers, que va obrir la gala.

Aquests premis volen reconèixer la 
trajectòria exemplar i les aportacions 
de persones o organitzacions que hagin 
contribuït a fomentar la llibertat, la soli-
daritat o la igualtat; que hagin afavorit 
el progrés de la societat i el civisme, la 

iniciativa econòmica, l’urbanisme sos-
tenible, la defensa del medi ambient i la 
defensa dels drets humans; i que hagin 
destacat en l’àmbit de la cultura, l’esport 
o altres activitats.

Enguany, els premiats han estat l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer (Junta 
Local del Prat), l’escriptor i articulista Vi-
cenç Tierra, l’impulsor del futbol infantil 
Gregorio Benedí i l’Associació SAÓ-Prat.

A les pàgines següents trobareu més 
informació i fotografi es de la gala de lliu-
rament d’aquests premis ❧ 

Vídeo a www.elprat.tv

Premis Ciutat 
del Prat 2016



EL PRAT

10
maig 16

MARIA ROSA BLANCO, presidenta de la Junta Local del Prat de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer, una entitat que col·labora en l’assistència social i psicològica 
de les persones malaltes de càncer i de les seves famílies. 

                                       VICENÇ TIERRA, autor de nombrosos treballs 
                                       periodístics i estudis literaris, és cofundador i 
                                       president de l’Associació d’Escriptors del Prat 
                                       Tintablava. Va néixer al Prat l’any 1947. 

CATA GONZÁLEZ, directora general de l’Associació SAÓ-Prat, entitat creada al 2004 
per diverses congregacions religioses a partir de la seva experiència i inquietud 
per les persones més desafavorides de la societat. 

                                       GREGORIO BENEDÍ ha estat durant més de 40 anys 
                                                dedicat al futbol infantil i juvenil, especialment 
                                                al barri de Sant Cosme, on ha fet de l’esport una 
                                                eina d’integració social. 
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Les persones i entitats premiades, acompanyades per les integrants del jurat. 

L’actuació del grup de gospel BCN Messengers va obrir la gala.



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Calles de El Prat
Cada año, 5 millones de euros de los impuestos que pagamos 
los pratenses son destinados por el Ayuntamiento a la limpieza de las 
calles. A pesar de que todos los pratenses contribuimos a ello de igual 
manera, no podemos decir que todos disfrutemos de igual manera de 
calles limpias. Este problema, por desgracia, no es nuevo. Desde hace 
mucho tiempo hay calles y zonas de nuestra ciudad en las que la limpieza 
es más que mejorable y, la verdad, muchos no entendemos cómo todavía 
podemos seguir así. Todavía pasear por determinados sitios de El Prat es lo 
más parecido a una carrera de obstáculos con “sorpresas” caninas. Y ello, 
a veces por culpa de personas que continúan sin usar las papeleras o del 
importante número que siguen sin responsabilizarse de sus mascotas, pero 
otras, la mayoría diría yo, por la dejadez y la pasividad del Ayuntamiento. 

El gobierno local no hace todo lo que debe por mantener limpias 
todas las calles, y es que en esto, como en otras cosas, para Tejedor y los 
suyos todavía hay calles de primera y de segunda. Nosotros no queremos 
un Prat con calles de primera y segunda. Sólo concebimos un Prat de 
primera; por ello, desde el PP estamos preparando propuestas para mejorar 
la limpieza de todas las calles de la ciudad. Espero que el alcalde y su 
equipo de gobierno quieran aprobarlas, pero creo que no será así, ya los 
conocemos.

Labores humanitarias
El pasado sábado 2 de abril contamos con la oportunidad de poder 
visitar la Plataforma Central de Cruz Roja Catalunya, ubicada en la Pobla de 
Claramunt. Fue una muy grata experiencia, ya que pudimos observar todo 
el trabajo que llevan a cabo para auxiliar a los más desfavorecidos. Nos 
sorprendió la gran implicación de muchas otras entidades y que, a pesar de 
la crisis, cada vez se incremente más el número de socios a carácter personal, 
una buena noticia que nos indica que la sensibilización social va en aumento; 
y el gran despliegue geográfi co del que disponen, que alcanza casi dos 
centenares de países y ayuda a millones de personas a paliar necesidades 
básicas de las que nadie debería carecer.

El trabajo que realizan tanto a nivel nacional como internacional 
es muy loable, y más en un marco de tiempo en el que las políticas actuales 
están propiciando la vulneración a los derechos humanos (prueba de 
ello, el tratado fi rmado por la UE y Turquía), por lo que más que nunca se 
necesita de la capacidad y la sensibilidad que presentan las organizaciones 
tales como Cruz Roja. Gracias a todas esas personas que colaboran en 
el voluntariado,  gracias por trabajar por la dignidad de las personas. Sin 
personas como vosotras esto no sería posible.

    @Guanyemprat       Guanyem - Ganemos El Prat          

Participació ciutadana
En el ple municipal del març, l’equip de govern ens comunicava 
els diners de romanent que quedaven de la liquidació del pressupost 
del 2015 i ens deia on invertiria els quasi 16 milions d’euros. Seguint 
el nostre programa electoral, vam proposar dedicar un % d’aquests 
diners a fer la primera prova pilot de pressupostos participatius. La 
ciutadania ha de ser part activa en la distribució dels diners públics. 
Estem convençuts que els pressupostos participatius serien molt útils per 
a aconseguir que la política econòmica de l’Ajuntament fos més efi cient 
i, radicalment, més democràtica. Ens diran que el model proposat de 
Porto Alegre no es pot aplicar al Prat. Busquem solucions i adaptem-les 
al tarannà pota blava i fem una primera prova pilot en un barri o amb 
un tema concret. No seríem la primera ciutat que aplicaria aquesta 
fórmula a l’Àrea Metropolitana. S’han destinat inicialment 700.000 
euros d’aquest romanent a la creació d’un circuit d’Agility Dog. Pregunta: 
“S’han d’invertir en aquest projecte o preferiu augmentar les polítiques 
socials, de formació, d’impuls laboral, d’educació o, fi ns i tot, voleu 
que es dediquin a mantenir el teatre Artesà dempeus i que s’obri un 
procés participatiu per a decidir el futur del teatre actual?” La vostra 
resposta, al twitter d’@ERC_ElPrat amb el hastag #700mileuros

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Ciutat acollidora i solidària 
Europa viu moments de gran excepcionalitat. Són moltes les 
persones que fugen de la guerra i de la persecució. Han travessat molts 
quilòmetres, de manera sovint precària, per arribar a les portes d’una 
Europa que per a ells simbolitza un futur millor, però que s’ha mostrat 
incapaç de donar una resposta digna a un drama humanitari de primera 
magnitud. Una societat democràtica i avançada no pot ésser indiferent 
a una problemàtica farcida de drames personals i familiars. Mentre 
la majoria d’estats europeus es barallen per quina és la quantitat de 
refugiats que ha d’acollir cadascun, i s’ha pres la decisió d’agrupar tots 
els refugiats a Turquia i no deixar que entrin en territori europeu, algunes 
institucions ja s’han posat a treballar i han mostrat la seva disposició a 
acollir refugiats de manera immediata. Aquest és el cas de la Generalitat 
de Catalunya i de molts ajuntaments del país, com és el nostre cas.

El president Puigdemont va enviar una carta a les institucions 
europees mostrant-hi la seva total disposició per començar a acollir 
refugiats, fet que va molestar el govern espanyol en funcions. Cal posar en 
valor un dels millors actius que tenim com a ciutat i com a país, que és el 
nostre caràcter acollidor i solidari. Calen menys reunions i més accions.

http://convergents.cat/elprat/
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Confl uir para ganar
La situación política parece encontrarse en una especie de 
estancamiento expectante, un impasse, tanto en Catalunya, donde el 
procés parece detenido al incrementarse sus contradicciones según 
avanzan los meses y se aproxima el fatídico plazo autoimpuesto de 
los 18 meses, como en España, donde solo un milagro de última hora 
puede impedir nuevas elecciones. Nuevas elecciones como única salida 
ante la probable imposibilidad de poner de acuerdo fuerzas políticas 
con propuestas muy diferentes. No sería una buena noticia, pero la 
democracia tiene estas cosas. En España es la primera vez que sucede 
en este periodo democrático, pero ni es la primera vez que pasa en un 
país democrático, ni será la última. En este contexto, los pasados 9 y 
10 de abril, ICV realizó su 11ª Asamblea Nacional, confi rmó la apuesta 
decisiva por la confl uencia, por construir un nuevo espacio político de la 
izquierda catalana junto a Podemos, EUiA y Barcelona en Comú, capaz 
de disputar la hegemonía política y ganar las elecciones en Catalunya, 
algo que ya no es imposible desde el 20-D, cuando En Comú Podem se 
convirtió en la opción más votada en Catalunya. Se está empezando 
a perfi lar un proyecto común, nítidamente de izquierdas, feminista y 
ecologista, un camino apasionante por el que empezamos a transitar.

www.iniciativa.cat/elprat

El nostres Premis
En aquests primers dies de la primavera, la voràgine 
social i política en què vivim ens dóna un respir i encetem un dels 
moments més entranyables i agraïts de la vida de la nostra ciutat: 
el lliurament dels Premis Ciutat del Prat. Aquests guardons, que la 
ciutat atorga des de l’any 2009, premien i reconeixen persones i 
entitats que, amb les seves aportacions i la seva trajectòria, fan del 
Prat una ciutat millor. La seva tasca en el món de la cultura, l’esport, 
l’economia, el civisme o la defensa dels drets humans, per posar només 
uns exemples, ens serveix de referència i ens fa sentir orgullosos.

La construcció d’una comunitat, de la seva identitat i el seu 
orgull, passa també per reconèixer el valor dels seus membres que realitzen 
una tasca exemplar. Els premiats i premiades d’enguany no són una 
excepció. El Vicenç Tierra, l’associació Saó-Prat, la Junta Local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer i el Gregorio Benedí formen part del nostre 
entramat social, tan ric com plural, i que defensa els valors que ajuden a 
construir cada dia una societat millor. Puc dir amb orgull que és un honor 
formar part del jurat que reconeix les aportacions a la societat de les 
nostres personalitats locals. Enhorabona als guardonats i guardonades!

    @PerezJP_   

De luchas y trabajo
Han pasado 130 años desde que un grupo de sindicalistas se 
levantaron para luchar por la jornada laboral de 8 horas. Lo consiguieron, 
aunque muchos de ellos fueron ejecutados y otros encarcelados. Los grandes 
poderes fácticos, políticos y económicos han trabajado para eliminar la 
conciencia de clase y de paso invisibilizar y enmudecer a la clase obrera, 
haciéndonos creer que ya no lo somos y, de paso, que abandonemos las 
luchas, porque ya lo teníamos todo, podíamos acceder a todo. Crearon 
ese falso estado de bienestar sustentado en la banca, en créditos y en el 
endeudamiento familiar, mientras ponían a trabajar el dinero público para 
ellos. Hoy no hay trabajo, el que hay es precario y la eliminación de las 
oportunidades han exiliado a miles de personas. Algunas, por ser mayores, 
pierden toda esperanza de reinsertarse en el mercado laboral, y quienes 
tienen la suerte de trabajar lo hacen en condiciones caducas que un día 
estuvieron superadas. De aquí a nada nos vuelven a pagar con sal. Es deber 
ineludible de los políticos derogar la reforma laboral, mejorar las condiciones 
y salarios, eliminar las desigualdades salariales, facilitar la creación de empleo 
desahogando a los autónomos y pequeños empresarios y proporcionar 
acceso al trabajo y estabilidad laboral. El 1 de mayo saldremos a la calle 
un año más y el resto del año seguiremos luchando por un trabajo digno.  

     @SePuede_ElPrat       @podemos_elprat   www.sepuedeelprat.org

¿Qué tal de salud?
Hace unos días leí un artículo muy valiente de un médico de familia 
de El Prat, donde se hablaba de la situación por la que pasan nuestros 
profesionales sanitarios. Es probable que si te preguntaran a ti o a cualquier 
otro ciudadano cómo querría que le atendiera su médico la respuesta fuese 
“sin listas de espera de semanas, con pausa para elaborar una exploración 
para diagnosticar correctamente y sin grandes demoras cuando se solicitan 
pruebas complementarias a algún especialista”. Pero la realidad actual en la 
que trabajan nuestros médicos más cercanos es bien distinta a este deseo.

Estoy convencido de que los profesionales de la sanidad han 
paliado con su esfuerzo personal y generoso parte de los recortes drásticos 
que los últimos Gobiernos de la Generalitat han provocado y que son la 
causa del deterioro del sistema público de salud. Y como todos, en algún 
momento, necesitamos del buen hacer de estos profesionales, con más 
razón somos responsables de defender su labor diaria y no dejarlos solos 
en sus reivindicaciones. La sanidad pública es de interés común, por lo que 
debemos elaborar un proyecto sanitario a largo plazo para evitar cambios 
de estrategia cada cuatro años, aportando una sanidad igualitaria y digna 
para las personas.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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La remodelació de l’Artesà 
segueix fent passos 
Aquestes infografi es mostren l’aspecte i 
volumetria exterior que tindrà el teatre 
de l’Artesà, així com la imatge del bar, 
que recuperarà l’antiga comunicació 
entre vestíbul del teatre i el pati.

Com es pot observar, es conservaran 
en la seva totalitat l’actual bar, el pati, 
l’entorn arbrat  i la façana d’accés al tea-
tre, tal i com preveu el Pla Especial de 
Catàleg de Patrimoni.

El projecte també conserva les parets 
laterals de l’actual teatre, integrant-les 
a la nova confi guració de l’edifi ci. Els 
volums de l’equipament es completen 
amb la voluntat de mantenir els mate-
rials i colors de l’antiga edifi cació.

Aquest és un projecte de ciutat que 
pretén tornar a revitalitzar l’Artesà com 
el teatre i centre de les arts escèniques 
del Prat, alhora que suposarà una im-
portant millora per a l’entorn urbà més 
proper ❧
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arts escèniques i la música

L’entrada en escena d’un equipament 
cultural tan potent com serà el teatre de 
l’Artesà fa que l’Ajuntament s’hagi de 
replantejar el contingut de la resta de 
centres culturals que desenvolupen acti-
vitats vinculades al teatre, la música o la 
dansa a la ciutat. 

Actualment, l’Ajuntament  del Prat dis-
posa de recursos i espais al Teatre Mo-
dern, al Centre Cívic Jardins de la Pau, al 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a 
la Torre Muntadas, a La Capsa i a l’Escola 
Municipal de Música (ubicada a Torre 
Balcells). Així, ara es planteja la necessitat 
de repensar l’acció de cada equipament, 

però també d’obrir noves vies de treball i 
relació amb la comunitat educativa.

Consulta ciutadana

L’Ajuntament vol fer aquest procés de re-
fl exió i de plantejament de noves orien-
tacions de la política cultural treballant 
de costat amb el màxim possible de gent 
vinculada al teatre, la música i la dansa, 
però també amb la ciutadania que tingui 
interès i ganes de participar-hi.

Grups de treball

Durant el mesos de maig i juny es con-
vocaran diversos grups de treball en 

dies i horaris diferents per tal de recollir 
el màxim de refl exions i opinions. Passat 
l’estiu es convocarà un plenari amb tota 
la gent que hi hagi participat per tal de 
posar en comú en un document totes les 
propostes sorgides dels grups.

Aquest document serà la base sobre 
la qual construir nous continguts en els 
equipaments culturals de la ciutat. Tam-
bé servirà d’orientació a l’Ajuntament 
pel que fa a la priorització de recursos 
econòmics, humans i tècnics per a fer 
possibles aquests continguts.

Us podeu inscriure als grups de treball 
a www.elprat.cat/esceniques ❧

Cal trobar un consens ampli entre la ciutadania i els agents implicats per elaborar 
un nou Sistema Local d’Arts Escèniques i Música que integri el teatre de l’Artesà

Qui vulgui 
participar 
als grups de 
treball s’hi 
pot inscriure 
a través 
de www.
elprat.cat/
esceniques.
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El 17 de març passat es va celebrar l’acte de reconeixement 
de l’alumnat seleccionat al 13è Fòrum. Evelyn Lens, Daniel 
Baena, Ana Martínez, Cristina Aransay, Maria Rey, Mar 
González, Tania Hidalgo i Yiving Yan Zhou és l’alumnat 
reconegut pels seus treballs de recerca. Aquesta acció 
pedagògica, que té per objectiu potenciar les activitats 
de recerca de l’alumnat de batxillerat i donar-los a 
conèixer a la comunitat educativa, forma part del Catàleg 
d’Activitats El Prat Educa. Vídeo a www.elprat.tv

13è FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA CIUTAT DEL PRAT

El 16 de març passat es va presentar al Cèntric Espai 
Cultural l’aplicació Familyar, un nou projecte del Programa 
de Gent Gran que vol afavorir, a través d’aquesta app 
especialment dissenyada per a les persones grans, la 
seva autonomia i facilitar que estiguin connectades amb 
el seu entorn familiar i social. Més informació al Punt de 
la Gent Gran (Cases d’en Puig). Vídeo a www.elprat.tv

                                        ESTIGUES CONNECTAT, ESTIGUES A PROP!

El diumenge 8 de maig se celebrarà al parc Nou una nova 
edició de la Festa Esplai, organitzada per Fundesplai 
(http://fundesplai.org). Hi haurà espectacles infantils, circ, 
música, tallers... més de 50 activitats per a totes les edats, 
d’11 a 18 h.

DIUMENGE 8 DE MAIG, FESTA ESPLAI AL PARC NOU

Durant el mes d’abril s’han dut a terme diversos espais de 
debat sobre el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. 
Més informació a pam.elprat.cat. Vídeo a www.elprat.tv

#ELPRATOPINA SOBRE EL PAM
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El grup amateur La Fàbrica de Contes ha representat enguany 
l’obra La bella dorment, espectacle que han vist molts 
escolars de la ciutat i que va comptar amb una sessió en 
benefi ci del Punt Solidari. La Fàbrica de Contes és un grup 
de voluntariat, creat pel Centre de Normalització Lingüística 
del Prat, que treballa conjuntament amb l’Ajuntament per 
fomentar l’ús del català a la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

                  LA FÀBRICA DE CONTES REPRESENTA LA BELLA DORMENT
PRATENCA CENTENÀRIA
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde 
d’Acció Social, Margarita Garcia, han visitat Dolores 
Jorge amb motiu del seu centenari. La Dolores, que 
es troba a la residència Onze de Setembre, va néixer 
a Corbera d’Alzira (València), però es va traslladar 
al Prat amb la seva família quan era una nena. 

El 8 d’abril va tenir lloc la 
cloenda de l’edició d’enguany 
del programa Connecta Jove, 
desenvolupat per la Fundació 
Catalana de l’Esplai. Aquest és 
un projecte d’aprenentatge i 
servei on alumnat de 3r i 4rt 
d’ESO s’ha format en l’ús de les 
tecnologies de la informació 
i que posteriorment ha 
impartit tallers d’informàtica 
i competències digitals a 
persones adultes de la ciutat.

CONNECTA JOVE

El passat 14 d’abril va tenir lloc 
el lliurament de diplomes i del 
carnet ofi cial a l’alumnat de la 
darrera edició del curs d’agent 
polivalent de magatzem, 
que s’organitza entre els 
departaments municipals de 
Promoció Econòmica Comerç i 
Ocupació i de Serveis Socials en 
el marc del programa “Jo Puc”.

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL CURS 
D’AGENT POLIVALENT DE MAGATZEM
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Dissabte 30 d’abril, a l’exterior del Cen-
tre Cívic Jardins de la Pau, se celebrarà 
la desena edició de la Festa de la Dansa. 
Aquesta festa ha esdevingut una verita-
ble mostra del que es fa a la nostra ciu-
tat dins del món del ball i la dansa, a més 
de ser un generador i motor de noves 
propostes. 

La Festa de la Dansa commemora el 
Dia Internacional de la Dansa, que se ce-
lebra cada 29 d’abril. Aquesta celebració 
forma part del projecte de promoció de 
la cultura del ball desenvolupat des del 
Centre Cívic Jardins de la Pau i va néi-
xer com una mostra dels tallers que es 
feien en aquest equipament municipal, 
acompanyada d’alguna representació 
professional de dansa. Amb el temps, el 
projecte de la Festa de la Dansa ha cres-

El microteatre
torna a escena
amb sis 
companyies

cut, s’hi han afegit grups d’altres equi-
paments municipals i al 2009 es va obrir 
la participació a tota la ciutadania, amb 
una molt bona resposta. 

Rècord d’inscripcions

En aquesta edició s’han rebut un total de 
30 inscripcions corresponents a entitats i 
associacions diverses, amb 86 grups dife-
rents i més de 1.100 participants. Aques-
ta xifra rècord farà que la festa comenci a 
les 12 h, amb una parada a l’hora de di-
nar per a continuar a la tarda, a partir de 
les 16.30 h. Durant més de quatre hores, 
participants de totes les edats mostraran 
damunt de l’escenari la qualitat i la diver-
sitat del ball a la nostra ciutat ❧

Més informació a www.ccjardinspau.org Grup participant a la Festa de la Dansa 2015.

Trobareu informació sobre el Mircoescena a www.ccriberabaixa.cat.

El festival de microteatre del Prat, el 
Microescena, arriba a la quarta edició, 
que se celebrarà el cap de setmana del 
7 i 8 de maig. A través d’un viatge en el 
temps, sis companyies ens mostraran 
peces teatrals ambientades en diferents 
èpoques. Cinc són pratenques (Pros-
cenio, ETC, Prat a Clown, Performart i 
Lokha’s) i per primer cop s’acollirà una 
companyia convidada, provinent de 
Gavà: Dudú Produccions.

Enguany el Microescena adoptarà 
noves formes de mostrar aquest gène-
re que delimita el temps de les obres 

i la quantitat d’espectadors/es, apro-
pant l’escena al públic, gairebé a tocar. 
L’esperit segueix sent el mateix: donar 
a conèixer el treball de les companyies 

a través d’una mostra conjunta. Les en-
trades es podran recollir una setmana 
abans al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa ❧

Festa de 
la Dansa

Aquest any arriba a la desena edició

FOTO: JUSTO CABALLERO
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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

Microescena
Quarta edició d’aquest festival de microteatre. Un viatge en el temps amb peces 
ambientades en diferents èpoques. 
Amb la participació de les companyies: Proscenio, ETC, Prat a clown, Performart, 
Lokha’s i DoDo Produccions
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 7 i diumenge 8, a les 18 h

Kulunka Teatro
André y Dorine
Teatre de màscares. André i Dorine són una singular parella de vellets que, com 
tantes d’altres, ha caigut en la rutina. Un esdeveniment trenca aquesta 
monotonia: l’alzheimer. Un viatge a través del record. 

Teatre Modern. Diumenge 8, a les 19 h. Entrada: 15 €

Ser-ho o no, amb Josep Maria Flotats i Arnau Puig  
Dos veïns es troben sovint al replà de l’escala. Dos horitzons, creences i 
coneixements antagònics. Què pot arribar a passar quan l’un descobreix per 
internet que l’altre és jueu?  Una comèdia dirigida per Josep Maria Flotats.

Teatre Modern. Diumenge 22, a les 19 h.T
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Associació Artística i Cultural
El club de los poetas muertos
Teatre Modern. Divendres 6, a les 21 h i dissabte 7, a les 19 h 
Entrada: 7 €

Cia. Spectacular Spectacular
Bababoom
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 21, a les 19.30 h. Entrada inversa

MDC. Qui ens va parir!
No us agradaria tornar a ser criatures? 
Organització: AMPA Mare de Déu del Carme

Teatre Modern. Dissabte 28, a les 18.30 h. Entrada: 3 €

Teatre Kaddish
Cia. La Brutal
La cita
Una parella ha quedat a través 
d’una pàgina de contactes. De cop, 
res no és el que sembla. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art 
Torre Muntadas. Dissabte 14, a 

les 20.30 h i diumenge 15, a les 19 h Entrada: 8 €

Cicle de lectures dramatitzades
La Casa de la fuerza
Text d’Angèlica Liddell i direcció d’Anna Mitjans

Centre de dia Primer de Maig. Cooperativa Obrera 
de Viviendas. Divendres 20, a les 20.30 h

ENTRADES 

EXHAURIDES

 

www.facebook.com/elpratcultura
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP854Nvwpn-skh1kIFs_rpgntJeQdvhek1_w
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6gUeApRv0lse1AHmAbnrIkshQ4AG9Orvt
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6rgXzOOLua8h1q2MCtk-VAALzGbK3M9MC
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c63zweLQ4pYDqDmO5Pvuau4t5ktzASuPRC
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wAnvKmsjko_ktJCTKnB1KcigDO1WoOdtQ
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230w5PvOfoX3-FFdmE5CXryP5WW3awYeYzU7
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP837USsN5wPaIU3arxKaUOTwbKM3LYZpxSg
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowAxZLjzW9WuCeq5uQ5C6Enouya3DxtCGy
www.instagram.com/elpratcultura


 

“Ramon Llull” 
amb Alba Sabaté
L’obra de Ramon Llull 
representa una gran 
síntesi personal i reno-
vadora de tots els sabers 

del seu temps. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 5, a les 19.15 h

“Imatge de marca” amb Agustí 
Casas
Recull d’un seguit d’icones que han iden-
tificat El Prat en diferents moments i que 
projecten un reflex cap a l’exterior. 
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 19, a les 19.15 h

“Bellesa, poder i mentides” 
amb Patrícia Soley-Beltran

Exmodel, doctora en 
Sociologia del gènere i 
guardonada amb el Premi 
Anagrama d’Assaig 2015 
pel llibre ¡Divinas!: mo-
delos, poder y mentiras. 

Dintre del cicle Formant Espais de Dones 
2016, i  per commemorar el Dia d’Acció per 
la Salut de les Dones 2016

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 24, a les 19 h
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Tertúlies d’art
Espai per conèixer artistes de la nostra ciutat 
amb la col·laboració de l’Escola d’Arts del 
Prat.

Centre d’Art Torre Muntadas
Dimarts 24, a les 20 h

Desmuntant Shakespeare, 
amb Arnau Puig i Neus Casas

Conferència teatralitzada 
per desvetllar el misteri 
que envolta l’autor més 
universal de tots els temps 
mitjançant els seus textos. 

Cèntric Espai Cultural 
Dimecres 25, a les 19 h

XX Pratifolk
Festival de Cultura tradicional 
del Prat
Jornada festiva on les Entitats de 
cultura tradicional, popular i de 
lleure de la ciutat seran les prota-
gonistes. 

10 h, a la pl. Pau Casals
Plantada del Seguici popular 
festiu. 

A les 11 h, Cercavila 
Recorregut: av. Verge de Mont-
serrat, c. Frederic Soler, c. Ferran 
Puig, c. Madoz, c. Mariscal Jofre i 
Parc Fondo d’en Peixo

12.15 h, Ballada de sardanes amb 
la Cobla Baix Llobregat. Vermut, 
Ball de Gegants i Castellers.

14 h, Dinar popular. Actuació de 
sobretaula amb els Ginjolers 

16 h, Tallers familiars

18 h, Danses tradicionals amb el 
grup La Sonsoni

19.30 h, Popurri popular de les 
Entitats de cultura tradicional

20 h, Ministrils de l’EMMCA en 
concert

21.30 h, Actuació de la Colla de 
diables

22 h, Ball concert de La Festuc

Parc Fondo d’en Peixo
Dissabte 7. Tiquet dinar: 6 € 
Tiquet sopar: 4 €
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Motorzombis + Sinciders + 
Puta Blava
Nit de punk rock terrorí-
fic amb la mítica posta en 
escena dels Motozombis, 
acompanyats per els 

Sinciders i els pratencs Puta Blava.

La Capsa. Divendres 6, a les 23 h
Entrada: 6 € amb consumició mínima

Thee Next + Los Doctores en 
concert
El rock britànic serà el protagonista de la nit, 
amb dues bandes amb un so contundent, 
original i irreductible. 

La Capsa. Dissabte 14, a les 23 h
Entrada: 6 € amb consumició

Jam Session
Darrera sessió indoor a la Sala de Concerts 
per celebrar l’arribada de l’estiu

La Capsa. Diumenge 15, a les 20 h

Concert Guitarres 
Concert conjunt de 
l’Orquestra de Gui-
tarres de l’Associació 
Musical del Prat i 
de l’Ensemble de 
Guitarres de l’Escola 

Municipal de Música del Prat.

Centre Cultural Torre Balcells
Escola Municipal de Música
Dimecres 25, a les 18.30 h

Luthea Salom + Maria 
Rodés en 
concert
Nit amb dues veus 
femenines que des-
borden delicadesa i 

creativitat. Un doble cartell per descobrir i 
deixar-se seduir.

La Capsa. Divendres 27, a les 23 h
Entrada: 10 € 

El Prat Ocult
Cicle per descobrir la història del Prat a través de diferents itineraris
Organitza: Arxiu Municipal. Cal inscripció prèvia a patrimonicultural@elprat.cat 

El Prat Obrer 
Recorregut pels orígens industrials del Prat, les dues fàbriques 
més emblemàtiques de la ciutat, així com els polígons industrials.
Punt de trobada: pl. de la Vila. Diumenge 8, a les 11 h
El territori i El Prat agrícola 
Itinerari que té com a eixos temàtics la formació del territori,  el 
protagonisme del riu, l’agricultura tradicional i la transforma-
ció del S. XIX i les masies com a model de producció. Cal portar 
bicicleta. 

Punt de trobada: Jardins de Mon Racó. Diumenge 29, a les 10 h

http://lacapsa.org/event/motorzombis-sinciders-puta-blava/
http://lacapsa.org/event/thee-next-los-doctores/
http://lacapsa.org/event/jam-session-5/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELkld6J55sl1rRwkwGyP6UKSBX-zWW4T7MQ
http://lacapsa.org/event/luthea-salom-maria-rodes/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakLaqnDtPCJ-_N2QRtFe9d2w
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXak1F_qHfxiY9C68OF-UHT9FQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakwvH5SsOORu3ftyG1VdaEPQ
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mVYg7iKdKOPSGfYrT3S4aRhh0T19_CUqe
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakwY5qiFnqehVFfO7k0EXkCQ
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6xLDLPQUDjx0mB4a2vNmr3Q
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQeb7sO_UPznrNHn18PM9tZSSA
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQeb5eT-H64ffahGSxYlmY78Mw
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Hormas de Júlia Caceres
Reflexió i crítica sobre la pressió que exerceix la societat patriarcal sobre 
la dona, a partir d’una instal·lació formada per un conjunt de sabates de 
taló manipulades. Organització: Escola d’Arts del Prat 

Inauguració: dimecres 11, a les 20 h
Espai expositiu Coworking UIKU. De l’11 de maig al 17 de juny

Ultracòs
Tres experiències compartides més enllà del cos:

El cos a la intempèrie, d’Ana López i Joana Romero
Dissabte 7, a les 12 h. Centre d’Art Torre Muntadas
Move, de la nature a la nurture, de Sílvia Martos i 
Ana Martínez

Divendres 13 a les 20 h. Centre d’Art Torre Muntadas
Psiqué o el triomf de l’imaginal, de Camille Grob i Giselle García
Divendres 27, a les 19 i 20 h. Centre d’Art Torre Muntadas

ENCARA POTS VISITAR
Edició d’un somni
La Saleta. Escola d’Arts del Prat. Fins el 23 de juny

NOVES EXPOSICIONS

Cartells de la Guerra 
Civil a Catalunya
Mostra de cartells originals conser-
vats a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
corresponents al període de la Guerra 
Civil. Unes imatges molt valuoses 
com a testimoni del conflicte bèl·lic. 

Cèntric Espai Cultural. Del 13 de maig a l’11 de juny

Relats de guerra: activitat paral·lela a l’exposició. 
Drama tització de fragments de textos d’autors locals 
sobre la Guerra Civil, a càrrec del Teatre Kaddish. 

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 17, a les 19 h 

Geografies urbanes
Mostra de set visions diferents de la 
ciutat, des de perspectives i temàti-
ques ben diverses.

Inauguració: divendres 6, a les 20 h
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 6 de maig al 5 de juny

Xerrades en curt
Projecció del curtmetratge 
El Nido de Santi Gila 
Xerrada i cinefòrum poste-
rior amb el director.
Organització: Associació 

d’Amics de l’Art del Prat 

Cèntric Espai Cultural. Divendres 20, a les 19 h

Programació del Cine Capri
Estrena de: Capitán América: Guerra Civil (29 i 30 
d’abril i 1 de maig) Tini: el gran cambio de Violet-
ta (6, 7 i 8), Angry Birds: la película (13, 14 i 15), 
X-Men: Apocalipsis (20, 21 i 22) i Alicia a través 
del espejo  (27, 28 i 29)
Per confirmar dates i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o a la web www.cinecaprielprat.com

El cine de Frida
Cosas que diría con sólo mirarla

Un grup de dones amb dos elements en comú, viuen en el 
mateix barri de Los Angeles i estan en plena reorganització 
de les seves vides. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimecres 4, a les 17 h

Cine club 
Loin des hommes/Far from men 
(Lejos de los hombres) de David Oelhoffen
2015, França. Idioma: francès, anglès (VOSE)

Argèlia 1954. Daru, un professor francès, accepta de mala 
gana escortar Mohamed, acusat d’assassinat, a través de 
l’Atlas per tal d’enfrontar-se a judici. 

Prèviament es projectarà el curt A perro flaco, de Laura Ferrés

Cine Capri. Dimecres 11, a les 19.45 h
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La veu del mar d’Assumpció Forcada
Presentació del llibre i lectura de poemes a 
càrrec de la poeta, acompanyada a la guitarra 
per la Fina R. Palau. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Divendres 13, a les 19.15 h 

L’hort del segon origen, de Jordi Puig
Edifici Aigües del Prat (pl. de l’Aigua). Dimarts 3, a les 12 h

Píndoles formatives
Temes fill de Wordpress
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 5, a les 19 h

Seguretat elemental de 
l’allotjament web
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 19, a les 19 h

Festes als barris
Festes Ferran Puig
C. Ferran Puig
Divendres 27 i 
dissabte 28
Festes Barri de Llevant
Pl. Louis Braille
Del 6 al 8 de maig

http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHCajCoooc7fl5pRU96jkW_Opxxd7HFn4hQ
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQeb91oNx6cYYKB538wjQiwQBg
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSrfiGRuVZlvsOOmpMrM_CD8Z7RAdDLgj1A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHIairIaXvPLl7yQS8T-TMqj_8Y-uJyEGnw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELvMiVV1t1XYqTI9O4-3Fn8wbdJg8UZJjcw
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mwL86jB2xZC4d2HEzHYw3mA
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8m1xjlGjgkYYfqUaPiltI1uQDoXDtSrJEO
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mP3h91Nty2VCeQxderZDX6Fef9CQUpcRJ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wh46zYC4SJud8ZucVUJk0cw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakF4JEz5i-2DwhKvKuU6Ck2A
www.elprat.cat
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83-ZPcGtl75-Gt3iK2W4XJVHS1YFEFsrTw
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQeb4oUn709DiigsEEjyjESx1w
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGv6oVyLHTXZhVyecqsoCw2ug
www.cinecaprielprat.com
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHO2L6nXh3pN-wfpT5ysELghN418ZRhDTLw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHO2L6nXh3pN-bdBUfQbSaqbTGfMgu4PSFw
www.elprat.cat


 

Art en família 
Viatge en moviment amb Viajelogía 

Qualsevol viatge és si 
mateix és moviment, i 
el moviment ens trans-
porta, ens sacseja, ens 
ajunta o ens separa. 
Activitat recomanada 
per a nens i nenes de 4 

a 9 anys, acompanyats d’adults

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 29, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

TEATRE
El Galliner del Parc
Hamelin de Llobregat 

esbojarrat
El poble de Hamelin 
de Llobregat està 
descontrolat. Una 
plaga de rates té als 
seus habitants des-

bordats i busquen un l’ajut d’un professio-
nal. Organització: AMPA Escola del Parc

Teatre Modern. Dissabte 21 i diumenge 
29, a les 18 h. Entrada: 2 € infants i 3 € 
adults

TALLERS 
Cada mes la Biblio fa tallers
El nostre cos, el millor instrument del 
món amb Maria José Quero

Mitjançant la veu, els sons 
de percussió corporal i el 
moviment, farem servir el 
nostre cos com un verita-
ble instrument.

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

KIT (Klub Infantil Tecnològic) 
Electrònica amb LittleBits

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

Introducció a l’electrò-
nica i robòtica, jugant 
i combinant peces per 

crear projectes electrònics.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 19, a les 17 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 7. La vaca que volia posar un ou, 
amb Anna García
Dissabte 14. Cosir i contar, amb Santi 
Rovira 
Dissabte 28. Les Bruixes de Roald Dahl, 
amb Lídia Clua

Dijous 5, a les 18 h. Storytime (conte en 
anglès): Under the sea amb Kids&Us

Dissabte 7, a les 10.30 h. L’hora dels 
nadons: Minimúsics, amb Albada Blay

Contes a la fresca
Activitat familiar on 
el públic gaudirà dels 
contes, cançons i his-
tòries de l’espectacle 
Can Pere Petit, de mà 
de la cia. Anna Roca.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 28, a les 18 h

MÚSICA 
Bufant el que no sona, de Xavi 

Lozano i la Banda Mú-
sica de Sabadell

Concert espectacle amb 
músics i estris solistes 
sorprenents. Com sona 
una roda o una cadira? 

En Xavi Lozano és especialista a trobar una 
embocadura on nosaltres veiem un objecte.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 21, a les 18 h. Entrada: 6 €
 

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
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DILLUNS 9 
61è Festival “Girona, 
Temps de Flors”
Visitarem la ciutat de Girona, 
que multiplica la seva bellesa 
amb motiu de la mostra 
“Girona, Temps de Flors”. 
 i dinarem a Can Toscà. 
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades 
Preu: 30 € 

DIMARTS 10
Caminada Final: Torelló
Última caminada del cicle de 
Passejades de la Diputació de 
Barcelona “A cent cap als cent”.
Només es podran inscriure qui 
hagi participat en un mínim de tres 
caminades.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMARTS 17 
Taller de jardineria: 
Hort i horta al balcó!
Aprendrem a cultivar les 
nostres verdures i hortalisses, i 
ens emportarem un record del 
taller a casa!
Lloc: Horts lúdics, de 
17h a 19h. Informació i 
inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran 
Places limitades. Preu: 2 €

 

Més que cuina: 
Espigoladors, contra el 
malbaratament alimentari 

Projecte amb el 
qual es preten 
donar una se-
gona oportuni-
tat als aliments 
descartats pel 

seu aspecte però perfectament 
consumibles.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dijous 26, a les 19 h 

DIJOUS 26 de maig i 
DIJOUS 2 de juny 
Taller: Treu-li partit a la 
teva tablet!
Vine a aprendre fer servir la 
teva tablet i conèixer noves 
aplicacions.
Lloc: Casal Gent Gran Remolar, 
de 10.30 h a 12 h. Informació 
i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades. Gratuït

AltraVeu
IV Festival Jove 
Espai de reflexió, mostra d’ex-
pressions artístiques i iniciatives 
juvenils, organitzat per joves del 
municipi. 

Pistes d’skate (Pl. Jardins de la 
Ribera). Dissabte 21, a les 16 h

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eos3OsEEUSPPC5xSvyq2wYhw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eog-RppZc6tnwC7qSzHl1ivQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eoj__vAt4wwJUll3MMojxkrw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eoIxBUAlio7tBeEqsu3G4wPw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eos2Y1XiSoV2u0Fqkh9eWC9Q
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHLSV27kLC14yJI7OURgqXwcvhyYE4sODXQ
http://elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowlqmZWEovqF_tk6Ug6kJTUHtIjXZXstWy
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZKyR8K88Cwuctv1RKNFZsNUR4YA75E9Ew
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eobsrzQWhzs5iI77VBv0IEtw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP884I_KvF-dTqfuEhNGUX2MyLdpK8_Xu_mw
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mggSQvzBtYmPPRe3YcUjaPQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8097e88tpdfNhFsEpKtsU5SkowN-P9knxA
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Aparcamiento en Sant 
Cosme

[ El Institut Català del Sòl (Incasòl) 
prevé iniciar este mes de mayo 
la comercialización del parking 
subterráneo situado entre los 
números 1 y 19 de la calle Riu 
Túria. Para más información hay 
que dirigirse a Prat Espais 
(www.pratespais.com), 
tel. 933 705 054, o a las ofi cinas 
del Pla d’Actuació de Sant Cosme 
(pl. Remodelació).]

Horari de sales d’estudi

[ A partir del 2 de maig, les sales 
d’estudi del Cèntric inicien el seu 
horari especial d’exàmens. Obriran 
de dilluns a divendres de 21 a 02 h, 
dissabtes de 19 a 02 h i diumenges 
de 10 a 14 h i de 16 a 24 h. Aquests 
horaris s’allargaran fi ns al dia 30 
de juny, tot i que les sales 
romandran obertes fi ns al 10 de 
juliol. Es manté l’horari de suport 
a l’estudi, els dimarts i dijous, de 
16.30 a 20.30 h.]

Centenari de l’aviació

[ Per celebrar el centenari de l’inici 
de l’aviació al Prat, la Fundació Parc 
Aeronàutic de Catalunya organitza, 
juntament amb Aena, una exposició 
al Centre Cultural Aeronàutic del 
Prat, del 15 de maig al 15 de juny. 
Hi haurà panells, avions, motors, 
maquetes, fotos...]

Parking
regulado 
en la playa
Zona verde de 
aparcamiento a partir 
del 1 de junio
 
El 1 de junio entrará de nuevo en vigor 
la zona verde que regula todo el aparca-
miento de la playa de El Prat, cuyo objeti-
vo es facilitar el acceso al litoral y reducir 
los problemas de tráfi co y aparcamiento.

Durante el mes de mayo se enviará el 
distintivo de residente que permitirá es-
tacionar gratuitamente en estas zonas 
de aparcamiento limitado. Lo recibirán 
las personas empadronadas en El Prat 
que sean titulares de un automóvil que 
tribute al Ayuntamiento por el impuesto 

de vehículos (IVTM) y que estén al co-
rriente de pago. 

Dónde engancharlo

El distintivo se debe colocar de manera 
visible en la parte inferior derecha del 
parabrisas delantero.

En caso de no recibir el distintivo antes 
del 1 de junio, o para cualquier aclara-
ción, hay que dirigirse a las ofi cinas de la 
empresa municipal de vivienda y apar-
camiento, Prat Espais (www.prates-

pais.com), tel. 933 705 054 ❧

Durante el mes de mayo se enviarán los distintivos para enganchar en el parabrisas.

Vales durante 
la comida
El Ayuntamiento, a través de Prat 
Espais, ha ofrecido a los chiringuitos 
unos vales para que sus clientes 
puedan aparcar gratis en la zona 
verde entre las 14 y las 17 h. 
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L’Escola Municipal de Música del Prat 
s’acosta al tercer curs de funcionament, 
amb una oferta de formació musical va-
riada i fl exible, que inclou una àmplia 
varietat d’instruments.

Dates de preinscripcions 
i matriculacions

El 12 de maig es publicarà l’oferta de 
places. Les preinscripcions es faran del 
18 al 31 de maig. La matriculació tindrà 
lloc entre el 29 de juny i el 15 de juliol.

Oferta formativa

L’oferta de llarga durada és oberta a to-
tes les edats, té calendari de curs escolar 

S’obre el període de  
preinscripcions
per al curs vinent

i s’estructura en els següents progra-
mes formatius: música en família, inicial, 
bàsic per a infants, bàsic per a joves i 
adults, avançat, formació a mida i prepa-
ració d’accés a grau superior. 

També hi ha una oferta trimestral de 
cursos i tallers de curta durada que in-
clou activitats d’estiu per al juliol.

L’escola està oberta a totes les edats 
i a totes les músiques. La seu principal 
és a Torre Balcells, on es desenvolupen 
els programes avançats i la música per 
a nadons, però també es fan programes 
a La Capsa (música moderna i conjunts) 
i a les escoles Jacint Verdaguer, Prat 1 i 
Sant Jaume (programa inicial) ❧

Classe de trompeta a Torre Balcells. Trobareu tota la informació sobre l’Escola Municipal 
de Música a www.elprat.cat/escolamusica.

Tercer any 
de l’Escola 
Municipal 
de Música
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El Consell dels Infants és l’òrgan de par-
ticipació dels nens i nenes d’entre 11 i 
13 anys, dintre del programa “El Prat, 
Ciutat dels infants”. El Consell dóna als 
infants l’oportunitat de formar part acti-
va de la societat, recollint, debatent, sen-
sibilitzant i posant en pràctica les seves 
opinions, propostes i idees de com els 
agradaria que fos la ciutat on viuen.

El curs 2014-15, el Consell es va centrar 
en l’estalvi i l’efi ciència energètica en 
l’àmbit domèstic, sota el lema “Infants 
amb energia”. Aquest curs han seguit 
treballant-hi, a fi  d’incidir en les mesures 
d’estalvi energètic dels equipaments 

Actualment, el Consell 
està centrat en l’estalvi
i l’efi ciència a casa i 
als equipaments públics

de la ciutat (culturals, esportius...). Han 
editat un calendari, s’han trobat amb el 
regidor de medi ambient, han assistit a 
xerrades i tallers organitzats per aquest 
departament i han participat a la Mostra 
d’Entitats i a la Cavalcada.

El Consell tampoc s’ha quedat fora 
del procés participatiu del Programa 
d’Actuació Municipal (PAM) 2016–2019, 
ja que el seu objectiu és repensar la ciu-
tat a partir del seu punt de vista ❧

Una reunió recent del Consell dels Infants del Prat. 

Infants 
amb molta
energia

Participació al PAM
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Hace un año empezó a caminar el Es-
pacio de Atención a Familias (EAF). Este 
servicio municipal ofrece acompaña-
miento terapéutico y socioeducativo a 
personas atendidas en los Servicios So-
ciales y que presentan difi cultades rela-
cionales, emocionales y educativas que 
afectan a su crecimiento integral.

El EAF trabaja a través de terapia fami-
liar y talleres en grupo con el conjunto 
del núcleo familiar, con parejas o con 
personas a título individual. 

En este primer año, el EAF ha atendi-
do a 152 familias (245 menores y 295 
adultos) en 1.243 sesiones de terapia 

Este servicio acompaña
a personas que presentan
difi cultades relacionales, 
emocionales y educativas 

familiar y talleres de padres y madres. 
Se han realizado 1.213 actuaciones de 
trabajo en red con diferentes servicios 
de la ciudad, en especial con los Servi-
cios Sociales. Las personas atendidas en 
el EAF manifi estan una alta satisfacción 
global por el servicio, del que destacan 

el buen trato recibido y que les da mu-
cha confi anza para poderse expresar. 
Desahogarse, abrirse, encontrarse a uno 
mismo, afrontar la vida de manera posi-
tiva y aprender a educar a los hijos e hi-
jas son algunas de sus expresiones para 
valorar el EAF ❧

Las personas atendidas en el EAF manifiestan una alta satisfacción global por el servicio.

Espacio de
atención 
a familias
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Se trata de un proyecto 
piloto limitado de momento 
a 20 domicilios de El Prat

20 DOMICILIOS DE MOMENTO

Los Servicios Sociales 
municipales son los encargados 
de prescribir las personas 
benefi ciarias del servicio

SERVICIOS SOCIALES

Comidas a domicilio 
para mayores
El Ayuntamiento de El Prat encarga a La Fundació 
Rubricatus este nuevo servicio, para personas de 
más de 65 años con dependencia y que vivan solas 

Este mes de abril se ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio de preparación y 
distribución de almuerzos a domicilio, 
dirigido a personas de más de 65 años 
que vivan solas, o con otra persona tam-
bién mayor de 65 años, y que tengan 
una dependencia reconocida. 

Los Servicios Sociales municipales son 
los encargados de prescribir las perso-
nas de El Prat que pueden acceder a 
este servicio, que es un proyecto piloto 
limitado a 20 domicilios en una primera 

fase. La solicitud debe hacerse a través 
de los Servicios Sociales, que valorarán 
la situación sociofamiliar, económica, los 
défi cits alimentarios y el plan de inter-
vención con la persona usuaria. El servi-
cio se presta en régimen de copago (5 € 
para la persona usuaria) o gratuito (en 
función de sus ingresos). 

El Ayuntamiento de El Prat ha encar-
gado este servicio a La Fundació Ru-
bricatus hasta el 31 de diciembre de 
2016, pero el período de prestación se 
podrá prorrogar. Para el presente año, el 
Ayuntamiento destinará a este servicio 
28.000 €. 

Comedores sociales

Aparte de este servicio, cabe recordar 
que el Ayuntamiento de El Prat dispone 
de tres comedores sociales (Penedès, 
Onze de Setembre i El Delta) para mayo-
res de 65 años, con un total de 19 plazas 
y 15 personas usuarias actualmente ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Preparación de una comida en La Fundació Rubricatus.

Primera fase                   
del proyecto
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El servei de Protecció Civil de l’Ajunta-
ment del Prat, amb la col·laboració de 
les escoles de la ciutat, ha distribuït més 
de 3.000 polseres identifi catives i fulle-
tons informatius a les famílies amb in-
fants d’educació infantil i de 1r i 2n de 
primària. 

La polsera permet anotar-hi el nom 
de l’infant i un telèfon de contacte, i 
està pensada per usar-la en moments 
de gran concentració de persones, 
com festes populars, la platja, parcs 
d’atraccions... En cas que l’infant es per-
di, la polsera ajudarà a trobar els seus 
pares o acompanyants.

Juntament amb la polsera s’ha lliurat a 
les famílies el fulletó titulat “Què hem de 

L’Ajuntament distribueix, 
a través de les escoles, 
polseres identifi catives i 
un fulletó amb consells 

fer si anem a un lloc amb molta gent?”, 
amb diversos consells de seguretat. 

L’Ajuntament del Prat i la Direcció Ge-
neral de Protecció Civil de la Generalitat  
porten a terme cada any campanyes de 
sensibilització davant dels diferents ris-

cos col·lectius que ens poden afectar: ai-
guats i inundacions, tempestes i llamps, 
incendis forestals, revetlles, onades de 
calor, seguretat a les platges, contami-
nació per ozó, nevades i glaçades, allaus, 
onades de fred, ventades... ❧

La polsera permet anotar-hi el nom de l’infant i un telèfon de contacte.

Seguretat 
a llocs amb
molta gent
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El valor de la biodiversitat
als centres educatius del Prat

La biodiversitat —la riquesa de les for-
mes de vida vegetal i animal— és un 
dels valors ambientals més importants 
d’un territori. El Prat és un municipi 
privilegiat gràcies a l’existència dels ai-
guamolls del delta del Llobregat i a la 
varietat d’hàbitats que alberga (platges, 
pinedes, riu, conreus i zones urbanes). 
El Prat fou un dels primers municipis de 
l’Estat a disposar d’una estratègia local 
per a la biodiversitat i té una llarga tradi-
ció en l’aplicació de mesures concretes.

Activitats educatives

L’Ajuntament dóna a conèixer els va-
lors de la biodiversitat entre els i les 
escolars del municipi. Dins del catàleg 
d’activitats educatives s’ofereixen diver-
ses propostes:  “La platja del Prat” per a 
2n de primària, “El bosc a la sorra”, per a 
4t, “L’ecosistema agrari”, per a 5è, i “Cone-
guem el Delta”, per a 6è. En totes elles es 
visiten els diferents hàbitats del delta del 
Llobregat i se n’estudia la biodiversitat.

Horts, basses, jardins

També es dóna suport pràctic als cen-
tres educatius en la creació i manteni-
ment d’espais verds en els seus patis, 
com horts, basses i jardins de plantes 
aromàtiques. En total existeixen més de 
20 espais. Durant aquest curs s’ha refor-
çat aquesta iniciativa amb la instal·lació 
d’hotels d’insectes a cinc centres. Un 
hotel d’insectes és un suport omplert 
amb materials naturals o reciclats que 
ofereix refugi, per criar i per hivernar, a 
aquest grup d’animals tan petits com 
importants per al funcionament dels 
ecosistemes.

Estratègia Local

L’Ajuntament ha començat la revisió i 
actualització de l’Estratègia Local per a 

S’ofereixen activitats educatives sobre la platja, la pineda, els conreus i el delta, 
i es creen horts, basses, jardins d’aromàtiques i hotels d’insectes als patis 

A dalt, dos 
capons reials 
fotografi ats 
aquest mes 
d’abril a la 
marina de 
Cal Nani. A 
sota, hotel 
d’insectes 
instal·lat a 
l’Escola Galileo 
Galilei del Prat, 
construït amb 
la col·laboració 
de l’alumnat.

la Conservació i la Recuperació de la Bio-
diversitat, aprovada l’any 2004. Entre les 
actuacions iniciades fi gura el projecte 
d’inventari i catalogació de la biodiver-

sitat invertebrada de diversos espais ur-
bans i periurbans del Prat, fora dels es-
pais naturals protegits, millor coneguts 
per la majoria de la població ❧

FOTO: SUSANNA VENDRELL
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El dissabte 21 de maig s’inauguraran les 
noves pistes d’skate dels jardins de la 
Ribera, en el marc del 4t Festival Jove Al-
traveu. La reforma, resultat d’un procés 
de disseny amb persones patinadores 
del Prat, consisteix en l’ampliació de la 
pista esportiva oberta, la creació d’un 
bowl en forma de piscina on hi havia 
una pista de bàsquet, la modifi cació 
d’alguns elements de l’antiga pista i la 
creació d’altres de nous. 

Festa Jove 

Per celebrar-ho, els patinadors de la 
ciutat organitzen amb molta il·lusió un 
campionat que tindrà lloc de 10 a 17 h. 
Serà un acte festiu emmarcat en la 4a 
edició del festival Jove Altraveu, la pro-
gramació del qual està treballant de 
forma intensa i amb caire participatiu 
amb una vintena de joves, representants 
d’entitats, grups no formals i altres per-
sones a títol individual. 

Enguany s’ha tornat a fer el concurs de 
cartells per a l’Altraveu. La imatge gua-
nyadora, obra de Xènia García Musté, 
capta molt bé l’essència del festival ❧

Trobareu tota la informació sobre la                           

programació i les actuacions de l’Altraveu       

a www.joves.prat.cat

Altraveu i
noves pistes 
d’skate

El 21 de maig, el jovent 
del Prat té una cita als 
Jardins de la Ribera

Dos moments de l’Altraveu de l’any passat i el cartell guanyador de l’edició d’enguany.
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Mayo, un mes dedicado a promover
la economía social y cooperativa

Durante este mes de mayo, El Prat y el 
resto de Municipios Cooperativos del 
Baix Llobregat realizarán una acción 
conjunta para dar visibilidad y promover 
la economía social y cooperativa. Será el 
Maig Cooperatiu. 

La economía social y cooperativa es 
una forma de hacer empresa e innova-
ción social que se defi ne por la partici-
pación democrática de las personas en 

la toma de decisiones, de manera coope-
rativa, solidaria y con impacto social. Su 
objetivo es ir más allá del ánimo de lucro 
de la actividad económica convencional.

Programa de actividades

El punto de partida de las actividades 
será el 3 de mayo, en la biblioteca del 
Cèntric, con la proyección de la película 
Together, que muestra cómo las coo-

El Prat y el resto de Municipios Cooperativos del Baix Llobregat se han coordinado 
para dar visibilidad a este modelo alternativo a la economía convencional

perativas resisten mejor la crisis. Joseba 
Polanco, de la Federació de Cooperatives 
de Treball, dará una charla.

La Cooperativa Obrera de Viviendas 
(COV) de El Prat es uno de los ejemplos 
más exitosos de cooperativismo en Ca-
taluña, y este año será protagonista de 
los actos del Maig Cooperatiu, con la in-
auguración del Centro de Día de la calle 
Primer de Maig (día 12) y la Festa Fira del 
Cooperativisme (sábado 21).

La cooperativa pratense Uikú hará una 
jornada de puertas abiertas y una sesión 
de su ciclo “Vitamina” el día 19.

Uno de los actos centrales será la pre-
sentación del Labesoc, laboratorio-incu-
badora para la economía social y solida-
ria, que se hará el día 18 en la masía de 
Cal Monés. Este proyecto está impulsado 
por la asociación GATS y el Ayuntamien-
to de El Prat.

También habrá sesiones de formación 
en el Centro de Promoción Económica 
sobre microfi nanciación crowfunding 
los martes 10 y 17 (inscripción gratuita 
en www.elprat.cat).

La Festa de l’Esplai (día 8) y unas puer-
tas abiertas en Cal Tudela, de la Fun-
dación Cassià Just - Cuina Just (día 28), 
completan el programa.

El Prat Ràdio (91.6 FM) hará una pro-
gramación especial sobre economía so-
cial y cooperativa a lo largo de todo el 
mes de mayo ❧
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Aquest mes d’abril va tenir lloc la reunió 
anual de la Comissió de Seguiment del 
Pacte Local per l’ocupació i l’activitat 
econòmica del Prat, integrada per 
l’Ajuntament (equip de govern i oposi-
ció), sindicats (CCOO i UGT) i entitats em-
presarials (El Prat Empresarial, Associació 
d’empresaris ACIP i PIMEC del Baix Llo-
bregat) i comercials (El Prat Gran Comerç 
i Associació Gastronomia i Turisme).

La Comissió va signar una Resolució 
de suport al foment de l’ocupació i a 
l’impuls de l’activitat econòmica del Prat. 
Així mateix, va fer un balanç del Pla de 
Mesures municipal del 2015 i dels dife-
rents programes de promoció econò-
mica desenvolupats en aquest període. 
També va conèixer les característiques 
del nou Pla de Mesures i les polítiques 
actives d’ocupació i suport a l’activitat 
econòmica previstes per a l’any 2016.

3 milions

En aquest sentit, l’Ajuntament destinarà 
aquest any 3 milions d’euros a fomentar 
l’ocupació i l’activitat econòmica a la ciu-
tat, tant a través del Pla de mesures (més 
d’un milió) com del conjunt de polítiques 
actives. L’any passat, 612 persones es van 

Pacte per 
l’ocupació i
l’economia

Acord entre l’Ajuntament, 
sindicats i associacions 
d’empresa i comerç 

Moment de la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte Local per l’ocupació i l’activitat 
econòmica del Prat.

benefi ciar directament d’aquest conjunt 
de mesures, una xifra que enguany arri-
barà a les 900 persones.

Situació i propostes

Pel que fa a la resolució signada, fa una 
diagnosi de l’impacte de la crisi al Prat. Al 
març, 4.641 persones estaven registrades 
com a demandants d’ocupació, un 15,1% 
de la població activa (l’any 2008 era el 
8,9%). Aturats de llarga durada, dones 
i joves són les persones més afectades. 
Així mateix, molts autònoms, comerços i 
pimes s’han enfrontat a una dura realitat 
que tot just comença a revifar.
La resolució expressa la voluntat de do-
nar suport a l’ocupabilitat de les perso-

nes en atur a través de programes de 
formació i treball, orientació laboral, polí-
tiques educatives, formació professional 
dual i suport a les empreses. 

Altres vies que apunta la resolució són la 
promoció de la innovació i consolidació 
empresarial i la facilitació de la implanta-
ció de noves empreses —prioritzant les 
generadores de valor afegit i d’ocupació 
de qualitat—. El document també apos-
ta pel comerç i la restauració local lligats 
al producte de proximitat. També fa un 
reconeixement de l’economia social, 
cooperativa i solidària com un dels àm-
bits amb més futur al Prat ❧

Vídeo a www.elprat.tv
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Beatriz Arizaga es la directora de los tres 
Centros de Asistencia Primaria (CAP) 
de El Prat, con un sistema unifi cado de 
gestión que está en funcionamiento 
desde el año 2010. Arizaga es 
una médico que ama su profesión 
asistencial, aunque parte de su extenso 
currículum está dedicado a la gestión 
de equipos y de centros sanitarios.

“La sanidad 
pública 
catalana 
cuenta con 
muy buenos 
profesionales, 
pero a veces 
no puedes 
ofrecer todo 
debido a las 
circunstancias”

Beatriz Arizaga
Directora de la Unidad de 
Gestión de Equipos de 
Atención Primaria (UGEAP)
de El Prat 
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Guipuzcoana de nacimiento, llegó a El Prat en el 
1996 al casarse con un pratense. Aquí continuó 
su carrera profesional presentándose a oposicio-
nes y ganando una plaza de médico en Gavà. 
Desde entonces ha estado trabajando en diversas 
ciudades del Baix Llobregat, hasta llegar al cargo 
que desde julio de 2013 ocupa en El Prat. 

¿Qué personal forma la plantilla de El Prat?
Trabajamos 135 profesionales. El equipo directivo 
lo formamos 7 profesionales: dos médicos adjun-
tos a dirección, dos adjuntos a dirección de en-
fermería, dos técnicos y la directora, que soy yo. 
Entre los 7 dirigimos los tres ambulatorios. 

¿Consideras que hay sufi ciente personal 
para ofrecer una buena atención médica?
Hoy por hoy estamos cumpliendo los ratios es-
tablecidos por población, aunque hay varias cir-
cunstancias que hacen que este personal sea un 
poco justo. Por una parte, no se sustituyen las 
ausencias de los profesionales y por otra, el CAP 
Ramona Via atiende a un segmento de la pobla-
ción donde son muchos pacientes mayores de 75 
años, con patologías crónicas que requieren una 
mayor atención. Otro motivo de sobresaturación 
en el CAP 17 de Setembre es que se está constru-
yendo un nuevo barrio muy cerca, lo que aumenta 
el número de personas adscritas a este CAP.

¿Cómo ha cambiado el sistema sanitario 
público en los últimos tiempos?
Mucho. Si hace unos años me dicen como es-
tamos ahora ¡no me lo habría creído! La crisis 
ha afectado muchísimo, tanto a los ciudadanos 
como a los profesionales. La falta de tiempo y de 
recursos hace que en ocasiones nuestra asistencia 
no sea la que realmente nos gustaría ofrecer.

¿Y cómo estamos en El Prat?
No nos podemos librar de esta situación genera-
lizada, aunque estoy muy satisfecha y contenta 
porque el CAP Doctor Pujol i Capsada ha obteni-
do los mejores resultados de Calidad Asistencial 
del 2015, tanto en adultos como en pediatría, en 
el SAP Delta del Llobregat. Los otros dos centros 
también han quedado muy bien clasifi cados.

¿De quién es el mérito?
De todos los profesionales. Este resultado impli-
ca un trabajo personal importante. Son equipos 
jóvenes y dinámicos. La sanidad pública catala-
na cuenta con muy buenos profesionales, pero 
a veces no puedes ofrecer todo debido a las cir-
cunstancias. ¡Pero la gente de El Prat está en muy 
buenas manos!

¿Qué futuro ves a la sanidad pública cata-
lana y cómo se podría mejorar?
Todo depende de la situación económica y de la 
coyuntura política. Lo primero es aportando mayo-
res recursos. Y segundo aprendiendo a optimizar y 
utilizar las nuevas tecnologías. Ahora tenemos la 
ventaja de que los diferentes niveles asistenciales 
están conectados, lo que nos permite tener toda 
la información asistencial del usuario disponible. 
Actualmente se ha implantado el portal “La meva 
salut”, a través del cual los ciudadanos pueden 
tener acceso a su propio historial clínico en for-
mato digital, consultar sus visitas y programár-
selas, diagnósticos, pruebas clínicas, receta elec-
trónica, etc… También se está llevando a cabo 
en Catalunya una prueba piloto de teleconsulta 
que se llama e-consulta y que pretende se pue-
da contactar vía telemática con los profesionales 
sanitarios.

¿Cómo está funcionando “La meva salut”?
En estos momentos está infrautilizado por parte 
de los usuarios. Es curioso, porque, las gestiones 
telemáticas con la banca son utilizadas por un 
80% de la población, mientras que las sanitarias 
solo por el 10%, lo que signifi ca que no es por 
falta de conocimiento de las herramientas. Se-
guramente es por falta de información. Tengo la 
intención de ir a explicarlo a las entidades de la 
ciudad. Este programa es muy bueno y hemos de 
conseguir integrarlo en la población.

¿Cómo se gestionan las listas de espera 
ante enfermedades graves, como podría 
ser un cáncer?
Las listas de espera existen, pero cuando hay un 
médico que piensa que puede haber una enfer-
medad grave se activa la unidad de diagnóstico 
rápido del hospital. En El Prat nuestro hospital de 
referencia es Bellvitge, donde tienen una unidad 
de diagnóstico rápido que funciona muy bien. 

¿Cómo es tu relación con el Ayuntamiento?
Yo creo que muy fl uida y positiva. Colaboramos 
con todo lo que el Ayuntamiento nos pide y tam-
bién a la inversa. Una prueba de esta buena re-
lación ha sido el éxito de la primera Fiesta de la 
Salud, que celebramos hace unas semanas.

¿Te gusta más la gestión que la asistencia?
Me gusta mucho la gestión, porque me gusta “re-
volver” las cosas, pero me gusta mucho la tarea 
de médico. Ahora me es difícil compatibilizarlo y 
ésta es mi asignatura pendiente ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]                             

Las listas de espera 
existen, pero cuando 
un médico piensa 
que puede haber una 
enfermedad grave se 
hace un diagnóstico 
rápido y todas las 
pruebas necesarias. 
Trabajamos con el 
centro de referencia 
de El Prat, que es el 
hospital de Bellvitge. 
Allí tienen la unidad 
de diagnóstico rápido 
y funciona muy bien.

Estoy muy satisfecha 
porque el CAP Doctor 
Pujol i Capsada ha 
obtenido los mejores 
resultados de calidad 
asistencial del 
2015 del Delta del 
Llobregat. Los otros 
dos centros también 
han quedado bien 
clasifi cados.
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Un any més, el millor bàsquet de categoria 
cadet s’ha citat al pavelló Joan Busquets del CEM 
Estruch per disputar el Torneig KDET-Lisant de 
promoció de bàsquet. Vídeo a www.elprat.tv

TORNEIG KDET

El Pratenc AA ha organitzat el Campionat de Catalunya de 
Clubs de Promoció a les pistes Moisès Llopart del CEM Sagnier. 
La propera cita seran el Trofeu del Pratenc AA i després el 
Campionat de Catalunya Individual Cadet. Vídeo a www.elprat.tv 

                                        CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROMOCIÓ D’ATLETISME

A Tercera Catalana, l’Atlètic 
Prat està a punt d’aconseguir 
el campionat de lliga. Al derbi 
pratenc entre l’Atlètic Prat 
i la Terlenka, els del Julio 
Méndez es van quedar els tres 
punts. Vídeo a elprat.tv

DERBI ATLÈTIC PRAT - CB TERLENKA
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Des del 13 d’abril, la secció municipal d’Esports de 
l’Ajuntament del Prat ha ubicat la seva ofi cina a la pl. 
de la Vila, 9, a l’antic local d’Aigües del Prat. Fins ara, 
l’ofi cina d’Esports estava situada a l’edifi ci municipal 
del c. Centre. Els tràmits ciutadans relacionats amb 
esports es fan ara en aquesta ofi cina, que manté 
els mateixos correus i extensions telefòniques.

                  L’OFICINA MUNICIPAL D’ESPORTS, A LA PL. DE LA VILA

El 2 d’abril es va celebrar a la pl. Catalunya la primera edició 
d’aquesta festa, amb un munt d’activitats dirigides, tallers, 
exhibicions, infl ables i una gimcana. Vídeo a www.elprat.tv

FESTA DE LA SALUT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA

L’Associació Esportiva Prat de futbol ja s’ha classifi cat 
per disputar la promoció d’ascens a 2a Divisió B, per 
tercera vegada en la seva història. Al tancament d’aquesta 
revista restava saber si l’equip ja havia aconseguit 
el campionat de lliga. Vídeo a www.elprat.tv

L’AE PRAT JUGARÀ LA PROMOCIÓ D’ASCENS A 2A B

El primer equip del CB Prat ha tancat la temporada amb 
la certifi cació de la permanència. El conjunt pratenc, tot 
i perdre a la pista de l’Ourense en la darrera jornada de 
lliga, evita el descens gràcies a les derrotes dels seus rivals 
Força Lleida i Planasa Navarra. L’equip, per tant, competirà 
per tercera temporada consecutiva a la LEB Or, la segona 
màxima categoria del bàsquet espanyol. I enguany ho 
ha aconseguit, per primera vegada, amb un entrenador 
pratenc, Roberto Sánchez. Vídeo a www.elprat.tv

                  EL CLUB BÀSQUET PRAT MANTÉ LA CATEGORIA
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