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La nova avinguda, un gran
eix cívic per a la ciutat
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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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Aprovació del projecte executiu del Teatre de l’Artesà.
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Una ciudad nunca se acaba del todo. La ciudad que goza de buena salud se mantiene activa y constantemente se 
adecua a las necesidades de sus habitantes, se convierte en el lugar donde es posible vivir, crecer y desarrollarse 
como individuos y como comunidad. Próximamente se iniciarán las obras de renovación del tramo central de 
la av. de la Virgen de Montserrat. Esta avenida, que se empezó a construir a mediados de los años 60 con el 
crecimiento urbanístico de El Prat para acoger a familias trabajadoras, que llegábamos a la ciudad atraídas por 
la oferta laboral de la industria, ahora terminará su remodelación para adaptarse a las nuevas necesidades y 
formas de vida.

Entre 2006 y 2012 se ejecutaron proyectos de remodelación en los extremos de la avenida, que la convirtieron 
en una rambla más moderna y amable. También se aumentó la capacidad de estacionamiento subterráneo 
con el aparcamiento del Remolar. Con la obra que se inicia este enero se renovará el tramo central para dar 
continuidad a la urbanización de uno de los ejes más concurridos de la ciudad. Se conseguirá ganar superfi cie 
y seguridad para los peatones, con aceras más anchas que favorecerán el crecimiento del tejido comercial, y se 
crearán más de 500 plazas de aparcamiento subterráneo, con la consiguiente mejora de la calidad del espacio 
urbano. Queremos que esta avenida, donde encontramos espacios y actividades como La Capsa, el CEM Estruch, 
el CAP Ramona Via, las escuelas Sant Jaume, Josep Tarradellas y Galileo Galilei, el instituto Estany de la Ricarda, 
la Escuela Municipal de Música, el cine Capri, el Mercat de Pagès, las Cases d’en Puig, la imagen de la Virgen de 
Montserrat y comercios de todo tipo, siga siendo el eje cívico más importante de la ciudad y que todos y todas 
disfrutemos de nuestra avenida, ahora adecuada a las exigencias ciudadanas del siglo XXI.

Aprovecho para desearos unas felices fi estas navideñas y un mejor año 2017.

Volem que aquesta avinguda 

segueixi sent l’eix cívic més 

important de la ciutat i que 

tots i totes en gaudim, ara 

adequada a les exigències 

ciutadanes del segle XXI.

Queremos que esta avenida 

siga siendo el eje cívico más 

importante de la ciudad 

y que todos y todas la 

disfrutemos, ahora adecuada 

a las exigencias ciudadanas 

del siglo XXI.

Una avinguda per a la gentLluís Tejedor  
L’alcalde

na ciutat mai no s’acaba del tot. La ciutat que gaudeix de bona salut es manté activa i constantment s’adequa a 
les necessitats dels seus habitants, esdevé el lloc on és possible viure, créixer i desenvolupar-se com a individus 
i com a comunitat. Properament s’iniciaran les obres de renovació del tram central de l’av. de la Verge de 
Montserrat. Aquesta avinguda, que es va començar a construir a mitjan anys 60 amb el creixement urbanístic 
del Prat per acollir famílies treballadores, que arribàvem a la ciutat atretes per l’oferta laboral de la indústria, ara 
acabarà la seva remodelació per adaptar-se a les noves necessitats i formes de vida. 

Entre 2006 i 2012 es van executar projectes de remodelació en els extrems de l’avinguda, que la van convertir 
en una rambla més moderna i amable. També se’n va augmentar la capacitat d’estacionament subterrani 
amb l’aparcament del Remolar. Amb l’obra que s’inicia aquest gener se’n renovarà el tram central per donar 
continuïtat a la urbanització d’un dels eixos més concorreguts de la ciutat. S’aconseguirà guanyar superfície i 
seguretat per als vianants, amb voreres més amples que afavoriran el creixement del teixit comercial, i es crearan 
més de 500 places d’aparcament subterrani, amb la consegüent millora de la qualitat de l’espai urbà. Volem que 
aquesta avinguda, on trobem espais i activitats com La Capsa, el CEM Estruch, el CAP Ramona Via, les escoles 
Sant Jaume, Josep Tarradellas i Galileo Galilei, l’institut Estany de la Ricarda, l’Escola Municipal de Música, el 
cinema Capri, el Mercat de Pagès, les Cases d’en Puig, la imatge de la Mare de Déu de Montserrat i comerços de 
tota mena, segueixi sent l’eix cívic més important de la ciutat i que tots i totes gaudim de la nostra avinguda, ara 
adequada a les exigències ciutadanes del segle XXI. 

Aprofi to per a desitjar-vos unes bones festes nadalenques i un millor any 2017.
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La avenida, a punto para
renovar su tramo central 

El 9 de enero, pasadas las fi estas de Na-
vidad, comenzarán las obras de renova-
ción del tramo de la avenida de la Verge 
de Montserrat que va de la avenida del 
Canal a la calle de la Carretera de la Ma-
rina. Este tramo, de poco más de medio 
kilómetro, acogerá dos aparcamientos 
subterráneos municipales y, en superfi -
cie, se renovará siguiendo el modelo del 
tramo ya remodelado situado entre las 
avenidas del Remolar y del Canal.

Con estas obras, que en global durarán 
alrededor de dos años y medio divididas 
en dos fases, se completará la ordena-
ción del eje transversal más importante 
de la ciudad. La avenida se convertirá 
en un paseo cívico más actual y amable 
para los peatones y, además, ayudará 
a paliar signifi cativamente uno de los 
grandes défi cits que padece esa zona 
central de la ciudad: el aparcamiento. En-
tre ambos párkings, construidos por la 

empresa municipal Prat Espais, sumarán 
520 nuevas plazas, que se comercializa-
rán según el modelo del resto de aparca-
mientos municipales de El Prat. 

En cuanto al aspecto que tendrá la nue-
va avenida, se pondrá énfasis en el verde 
urbano, con alineaciones de árboles adap-
tados al ámbito de la ciudad. Junto a las 
salidas y entradas de los aparcamientos 
subterráneos se crearán parterres con 
plantas y fl ores. 

La prioridad durante 
las obras: el peatón

Mientras duren las obras, la prioridad 
del Ayuntamiento es que los peatones 
puedan seguir caminando con comodi-
dad y seguridad por la avenida y entrar 
sin problemas a las viviendas y comer-
cios. Para conseguirlo, las obras no se 
acometerán en bloque, sino que se divi-
dirán en dos fases. 

La parte de Verge de Montserrat situada entre la av. del Canal i la c. de la Carretera 
de la Marina acogerá dos aparcamientos subterráneos y dará más espacio al peatón

Más espacio 
para el peatón 
Cuando hayan acabado las obras, 
los peatones disfrutarán de más 
espacio que ahora. Las aceras 
laterales pasarán de una media de 
3 metros de ancho a 4, mientras 
que el paseo central pasará de 7,9 
a 10,6 metros. Ello será posible 
gracias a la transformación del 
aparcamiento, que actualmente 
es en batería y será en línea. 
Además, en varios cruces las 
aceras no descenderán al nivel 
de la calzada, sino que serán los 
vehículos los que deberán subir 
al nivel de la acera, reduciendo 
considerablemente su velocidad 
(consultar plano de la página 9). 

Esta imagen virtual, igual que la de la portada de la revista, muestra el aspecto que tendrá la avenida una vez remodelada.
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Las obras comenzarán el 
9 de enero, después de las 
fi estas de Navidad, y tendrán 
una duración aproximada 
de dos años y medio

INICIO DE LAS OBRAS

Tanto durante las obras como 
en el diseño fi nal de la avenida 
se ha pensado en la comodidad 
y seguridad del peatón como 
un objetivo prioritario 

PENSANDO EN EL PEATÓN

La primera fase de las obras, de unos 8 
meses de duración, se centrará en las 
aceras laterales y dejará libres el paseo 
central y las calzadas, por donde podrán 
seguir circulando vehículos, excepto los 
autobuses, que se desviarán (consultar 
plano de las páginas 10 y 11). 

En esta fase se renovarán las redes 
de alcantarillado, alumbrado, agua, gas 

y telefonía y se construirán las nuevas 
aceras, más anchas que las actuales.

Mientras dure esta fase de las obras, 
los peatones podrán acceder a vivien-
das y comercios mediante pasarelas o 
caminos habilitados. Los vehículos tam-
bién podrán entrar y salir de los aparca-
mientos a través de los vados.  

Fase 2: zona central

Cuando las aceras estén acabadas, las 

obras se centrarán en la zona del interior 
de la avenida: paseo central y calzadas. 
En este momento se cerrará la avenida 
a todo el tráfi co de vehículos y se co-
menzarán a construir los aparcamientos 
subterráneos y, prácticamente de ma-
nera simultánea, la nueva urbanización 
superfi cial. El sistema constructivo se 
ha diseñado para minimizar las moles-
tias al vecindario y acortar al máximo la 
duración de los trabajos. Mientras duren 

Fase 1: las aceras 
laterales

El paseo central será más ancho que ahora y en algunos puntos acogerá parterres.

                                       Los nuevos aparcamientos tendrán dos plantas y entre ambos sumarán 520 plazas.

Mientras duren las 
obras, el Ayuntamiento 
habilitará un punto de 
información presencial 
donde se gestionarán dudas, 
quejas y sugerencias

PUNTO DE INFORMACIÓN CIUDADANA
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Web y vídeo
En el web www.elprat.cat se 
ha creado un apartado con toda 
la información actualizada sobre 
las obras, así como un vídeo que 
explica cómo se desarrollarán.

las obras, las islas de contenedores de 
residuos y las zonas de carga y descarga 
se desplazarán a ubicaciones cercanas.

Bolsas de aparcamiento 
provisional

Las obras supondrán una merma tem-
poral de las plazas de aparcamiento 
en el centro de la ciudad, por lo que el 
Ayuntamiento ha habilitado una zona 
provisional donde aparcar, en el Eixam-
ple Sud, y próximamente habilitará otra, 
junto a la estación de Renfe. Pese a estar 
lejos de la avenida, estas bolsas servirán 
para acoger vehículos de los barrios cer-
canos, pues la demanda de aparcamien-
to en el centro de la ciudad aumentará.

Elementos característicos

La palmera situada en el centro del pa-
seo, en la confl uencia con la c. de Fre-
deric Soler, no resultará afectada por la 
construcción de los aparcamientos y se 
mantendrá en el mismo lugar. En cuanto 
a la imagen de la Virgen de Montserrat, 
durante las obras se ubicará en un lugar 
cercano al actual y, una vez acabadas, se 
recolocará en la avenida ❧

El plànol superior mostra com quedarà la confi guració de l’avinguda, un cop acabin les obres, amb la ubicació de les 
entrades i sortides als aparcaments. Una novetat important pel que fa al disseny actual és que les voreres laterals 
tindran continuïtat de nivell en determinats encreuaments. Això no signifi ca que les calçades quedin tallades al trànsit, 
sinó que els vehicles hauran de passar per sobre de la vorera a una velocitat mínima. Aquest model ja s’està aplicant 
a diverses ciutats metropolitanes, especialment Barcelona, per pacifi car el trànsit i donar prioritat al vianant. 

El tramo central de la avenida seguirá el estilo urbanístico del tramo ya remodelado entre 
las avenidas del Remolar y del Canal.

Inspecciones previas de viviendas
Tal como se ha hecho en todas las obras anteriores de aparcamientos 
subterráneos, durante la próxima primavera, antes del inicio de las obras 
en verano, la empresa municipal Prat Espais realizará inspecciones a las 
viviendas cercanas que lo deseen. Las obras de los aparcamientos están 
diseñadas para que no tengan ninguna afectación sobre los edifi cios próximos, 
pero estas inspecciones se realizan para garantizar a los propietarios que 
se reparará cualquier desperfecto que se pueda derivar de las obras. 

Punto de información
Mientras duren las obras, el Ayuntamiento habilitará un punto de información 
presencial donde se gestionarán dudas, quejas y sugerencias
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PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Carta a los Reyes Magos
Al igual que los niños que año tras año rellenan su carta a los 
Reyes Magos, desde el PP de El Prat, durante todo este año, también 
hemos hecho nuestra propia carta. A lo largo del 2016 hemos presentado 
diferentes propuestas con el objetivo de solucionar los problemas que sufre 
nuestra ciudad, y siempre pensando en todos y cada uno de los que vivimos 
en ella.

La lista es larga, pero destaco las mejoras en protección civil 
para que nuestros hijos pequeños estén más seguros en espacios de gran 
concurrencia; la creación del Consell Municipal de la Cultura; la creación 
de ayudas a los comercios para la venta por Internet; el incremento de 
aparcamiento; que desde el Ayuntamiento se ayude a que nuestros mayores 
ahorren en la factura de la luz; planes de ocupación para que nuestros hijos 
con estudios superiores puedan encontrar una salida profesional, entre otras.

Pero, a diferencia de los Reyes Magos, que siempre traen lo 
que les piden, en nuestro caso, el rey Tejedor y sus pajes no han tenido 
a bien concederlas, y las que se han aprobado todavía no se han puesto 
en marcha. A pesar de ello, seguiremos trabajando para mejorar nuestra 
ciudad, y no puedo acabar este artículo sin aprovechar la ocasión para 
desearos una feliz Navidad y un próspero 2017.

Adiós, 2016
Otro año más que se esfuma sin apenas ruido. Mismos problemas 
sin solución alguna, mismo gobierno sin cambios, prácticamente el mismo 
número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas sentimentales 
o exparejas, menos refugiados acogidos en nuestras fronteras, siempre 
ciñéndonos a los datos recogidos hasta el momento. En defi nitiva, mismo 
país.

Y el tiempo pasa... y los cambios que muchos esperábamos 
parecen no llegar nunca. Nos queda la esperanza de que tras un largo 
y duro camino llegue el momento en el cual podamos mirar a nuestro 
alrededor y sonreír plácidamente. Desde Guanyem El Prat tratamos de 
contribuir para sacar esas sonrisas, intentando, en la medida de lo posible, 
propiciar el bienestar a nuestros conciudadanos, bien personalmente o bien 
participando en todas aquellas campañas que van al lado de las personas 
que, desgraciadamente, no disponen de todos los recursos que debieran.

Un año más, nuestro mayor deseo para esta Navidad es que 
este nuevo año venga cargado de alegrías y felicidad para todos. Bon 
Nadal i millor any 2017!

    @GuanyemPratLlob          

#Tots som Sant Cosme
Considero de molt mal gust i tremendista el llenguatge utilitzat 
per la cadena Telecinco parlant del barri de Sant Cosme, fent referència 
al confl icte entre els Castro y els Echepares. No sé si és o no veritat la 
problemàtica entre les dues famílies, però el que sí que és cert és que visito 
el barri de Sant Cosme sense cap por perquè aquest confl icte és puntual i 
situacions preocupants es podrien donar a qualsevol altra zona de la nostra 
ciutat. Considero vergonyós que T5 comenci el documental dient “Los 
más peligrosos de España” i tot seguit anomeni el Prat de Llobregat i Sant 
Cosme. Aquesta cadena de TV no s’ha informat gens de la història del barri, 
de les lluites veïnals per sortir i deixar enrere els problemes que s’hi van 
viure en els seus orígens i la feina feta per convertir-se en un barri de gent 
treballadora que lluita per sobreviure en aquest món de bojos. No tenen 
ni punyetera idea de la feina que s’està fent per cohesionar i promocionar 
el barri des de les entitats. Davant aquesta situació, la Taula del Barri de 
Sant Cosme està preparant un escrit per mostrar la seva indignació i rebuig 
a la manera d’aquesta cadena de televisió de tractar tota la seva gent. 
Des d’aquí donem el nostre suport a les entitats, veïnes i veïns del barri. 

Salut i República per al 2017!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

L’Artesà, acte fi nal
Al ple del mes de desembre es va aprovar el pla executiu del nou 
teatre de l’Artesà, iniciant el compte enrere cap a l’enderroc d’aquesta 
joia arquitectònica que ha esdevingut el símbol de la lluita per la 
defensa del patrimoni a la nostra ciutat. Nosaltres en votàrem en contra, 
com no pot ser d’altra manera, perquè no ens acabi passant el que va 
ocórrer a la ciutat veïna de Gavà, quan a l’any 2006 es va enderrocar la 
capella de l’Assumpció, edifi ci de gran valor patrimonial, i ara, 10 anys 
després, són molts els que es posen les mans al cap lamentant aquella 
decisió. Cal evitar trobar-nos en una situació similar pel bé de tots. 

Nosaltres pensem que encara som a temps d’aturar-ho 
i de posar el comptador a zero per no tornar a cometre els errors 
que ens han portat a la situació actual. És el moment de tornar 
a començar per fer les coses bé. Cal encetar un nou procés on la 
participació ciutadana sigui alguna cosa més que paraules maques 
i buides de contingut, que parteixi d’un diàleg sincer amb els veïns 
i les entitats i que tingui com a horitzó la recuperació veritable 
i defi nitiva de l’edifi ci i la conservació d’un espai d’història i de 
memòria col·lectiva de gran importància per a la nostra ciutat. 

http://convergents.cat/elprat/
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Presupuesto 2017
El 14 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 
presupuesto de 2017, uno de los elementos centrales de la acción de 
gobierno, que determina de dónde vienen y a qué se van destinar los 
recursos públicos durante el año. Un análisis rápido de las cuentas 
municipales (disponibles en el web municipal) destaca algunos elementos 
que convine resaltar: por un lado, el Ayuntamiento está muy saneado, ya 
que en la práctica ha eliminado el endeudamiento bancario y es el propio 
Ayuntamiento el que fi nancia directamente todo el gasto público; por otro 
lado, una presión fi scal baja que además se sostiene básicamente sobre las 
infraestructuras (aeropuerto y puerto) y sobre el tejido industrial y logístico. En 
cuanto al gasto público, es signifi cativa la tendencia de los últimos años de 
fuertes incrementos en los capítulos destinados a combatir las consecuencias 
sociales de la crisis. Este gasto social creciente, tanto absoluto como 
relativo, se concentra fundamentalmente en Servicios Sociales y Promoción 
Económica. Otro aspecto destacado es la importancia de las inversiones 
públicas que se iniciarán en 2017, como la urbanización y aparcamientos 
subterráneos de Verge de Montserrat y el teatro de l’Artesà. En defi nitiva, 
un presupuesto ambicioso que aspira a mejorar las condiciones de vida de 
la ciudadanía de El Prat. Os deseo felices Fiestas y un próspero año 2017.

www.iniciativa.cat/elprat

L’avinguda, eix principal del Prat
Tot just s’acabin les festes nadalenques s’iniciaran les obres 
de l’avinguda de la Verge de Montserrat. Aquesta actuació, que donarà 
continuïtat al disseny de l’avinguda ja començat als extrems i la dotarà de 
més de 500 places d’aparcament soterrat, constitueix la major concentració 
d’obra pública duta a terme per l’Ajuntament en la història de la nostra ciutat.

Un cop fi nalitzada l’obra, l’avinguda de la Verge de Montserrat 
veurà potenciat el seu caràcter d’eix cívic i via principal de la ciutat, amb 
majors espais, més amplitud per als vianants i una mobilitat que n’afavorirà 
l’activitat econòmica. En el disseny de l’espai públic, el vianant es converteix 
en l’usuari prioritari. La construcció de l’aparcament soterrat permet reduir 
el trànsit rodat, i les zones d’estada o de passeig complementaran l’activitat 
de les voreres i les terrasses. L’espai públic, el seu disseny i la seva gestió són 
elements fonamentals de la nostra visió de ciutat. Els socialistes, des de la 
nostra responsabilitat al govern, creiem en un espai públic al servei de les 
persones, al servei de la convivència i l’activitat econòmica, i que combina
els interessos del diferents col·lectius de la vila. Per acabar, en nom dels
meus companys i companyes de partit i del Grup Municipal Socialista, vull 
aprofi tar per a desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d’any.

    @PerezJP_   

Participación
Existe una diferencia sustancial entre: a) la participación 
ciudadana: aquella que acerca a la gente a las instituciones y la hace 
partícipe de la transformación local y b) las encuestas: aquellas que solo nos 
preguntan por nuestro estado de satisfacción ante un determinado servicio.  
Si bien estas últimas, en términos formales, requieren que las personas 
participen valorando cuantitativamente el objeto de la evaluación, excluye de 
forma patente el debate de fondo: las diversas opciones reales o probables 
que se engloban en aquello que se lanza a la participación. Pondremos 
un ejemplo claro: “el proceso participativo” iniciado por el Ayuntamiento 
referente a la limpieza viaria y la recogida de residuos. Celebramos que se 
tome en cuenta la valoración de las vecinas y vecinos sobre este servicio 
básico, pero el proceso carece del debate de fondo que serían: modelos 
de gestión, modelos económicos, etc. Creemos que este proceso sería más 
bien una encuesta y no un proceso participativo. En este contexto aparecen 
dos debates que hemos puesto sobre la mesa este 2016 que ya acaba: 
creación de un Reglamento de Participación Ciudadana (aprobado y a 
la espera de que se haga realidad) y el Estudio de la Remunicipalización 
de los Servicios (no aprobado). Os deseamos felices Fiestas y que el 
próximo año comience con más dignidad y más fuerza para luchar.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Como la seda...
Igual si te digo Plastiverd no te sugiera nada, pero si te digo La 
Seda o Terlenka tengas más claro a qué me refi ero. Hace unas semanas 
han acontecido diversos incidentes que han causado una cierta alarma 
social, aunque, según el propio Ajuntament, sin la necesidad de hacer sonar 
las sirenas por la naturaleza de los propios accidentes. Llegada la actual 
situación tras el cúmulo de infortunios antes comentados y esperando que 
no se repitan, me gustaría recordarte algunos de los legados que La Seda 
nos ha dejado para El Prat: nace en 1925, llega a ser de las primeras fi rmas 
europeas en la fabricación de fi bras y ofrece trabajo a muchos vecinos/as 
de El Prat durante muchas décadas.  En verano de 1958 se inauguran 110 
viviendas para el personal de la fábrica (Casas de la Seda). En 1956 nace un 
equipo amateur que más tarde conoceremos como Terlenka, con secciones 
de fútbol y baloncesto. En 1959, y para los hijos de los trabajadores, 
convirtió en escuela un edifi cio residencial situado al lado de la antigua 
estación de tren (Colegio La Seda). Pero quizá su mayor legado fue la 
introducción de una mentalidad europea (holandesa) de una industria más 
focalizada en el bienestar familiar y no solamente en un sueldo.

Feliz Navidad / Bon Nadal

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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COLABORACIÓN CON GIBARA (CUBA)
El Ayuntamiento de El Prat, a través de la empresa municipal 
Aigües del Prat, mantiene desde hace años un proyecto 
de cooperación con el municipio hermanado de Gibara 
(Cuba). Cada dos o tres años se envía un contenedor con 
material para mejorar la red de abastecimiento de agua del 
municipio cubano (tubos, cañerías, válvulas...). El último 
envío se ha realizado hace pocos días. (En la foto, la concejala 
de Igualdad, Juventud i Solidaridad, Anna Martín Cuello, 
entre el gerente de Aigües del Prat, Aureliano García, y una 
técnica municipal, junto al contenedor del material.)

                                          16a EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DEL PRAT
Al voltant de 16.000 persones han visitat la 16a edició del Pessebre Vivent del Prat, celebrat els dies 10 i 11 de desembre 
al parc Nou. Aquesta activitat l’organitza l’associació Amics de Sant Cosme, amb la participació de més de 20 entitats de 
la ciutat i unes 250 persones voluntàries, que dies abans de la representació van rebre la visita de l’alcalde, Lluís Tejedor 
(foto esquerra). Al Pessebre Vivent es van viure actuacions teatralitzades que interactuaven amb el públic, activitats 
i jocs infantils, degustacions (sardines, xocolata desfeta, pestiños, migas, rosquilles...), escenes bíbliques, animals de 
granja... tot al preu simbòlic d’1 € per persona adulta, destinat a l’edició de l’any vinent. Vídeo a www.elprat.tv

                                         19 ESPAIS MURALS NOUS AL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ
El passat 26 de novembre, 30 persones joves, majoritàriament 
del Prat, van omplir de color i missatge els 19 espais cedits 
per l’empresa Comsa al pàrquing de l’estació de Renfe en 
el marc de la convocatòria “Pintem a la Paret de l’Estació”. 
En aquesta 2a convocatòria s’han mantingut 4 espais 
murals de la primera, dos de l’artista pratenc David Martos 
(recentment mort) i dos escollits per votació popular dels 
artistes Laia i Néstor + Júlia. Vídeo a www.elprat.tv  
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                   MERCAT D’INTERCANVI DE JOGUINES DE SEGONA MÀ
El 3 de desembre passat va tenir lloc a la p. de Catalunya 
una nova edició d’aquest mercat, organitzat per totes 
les AMPA de la ciutat i famílies de les escoles bressol. 
Unes 80 persones voluntàries van participar en la seva 
organització i s’hi van recollir més de 1.000 joguines. 
Durant el matí, diverses entitats de la ciutat van participar 
en la dinamització de l’acte. Vídeo a www.elprat.tv

JORNADA SOBRE LA INTERNET DE LES COSES
Amb l’assistència de 70 professionals de quaranta empreses 
s’ha celebrat al Centre de Promoció Econòmica la jornada 
“Indústria 4.0: camí de l’excel·lència”, organitzada per 
l’Ajuntament del Prat i el Co·legi d’Enginyers de Barcelona, amb 
el suport de l’associació d’empresaris El Prat Empresarial, PIMEC 
del Baix Llobregat i l’Hospitalet i l’Agència Comarcal d’Innovació 
INNOBAIX, dins de les activitats de l’Any de la Indústria 4.0. 
La trobada ha servit per a apropar experiències d’empreses 
que ja treballen plenament amb la IOT (la Internet de les 
coses), entre les quals s’inclouen alguns serveis municipals.

Els 24 centres educatius de la ciutat que 
formen la xarxa “Al Prat, escoles més 
sostenibles” n’han renovat l’adhesió, en 
un acte celebrat a l’auditori del Cèntric 
amb una representació de l’alumnat 
que fa de tècnics i tècniques ambientals 
a les seves aules i del professorat 
que lidera el projecte a cada centre.
Els nens i nenes van pujar a l’escenari 
a explicar les accions que fan que les 
seves escoles siguin sostenibles. Entre 
les 150 persones assistents a l’acte 
es va teixir una xarxa de fi ls de colors 
que simbolitzava el treball en grup i 
el poder de les petites accions per fer 
grans coses. Vídeo a www.elprat.tv

ESCOLES MÉS SOSTENIBLES

El 15 de desembre (quan aquesta revista 
estava ja a la impremta) es va inaugurar 
el tradicional Pessebre del Prat, a la plaça 
de la Vila. Des de l’any 2001, un grup d’una 
trentena de dones i homes grans de la ciutat 
són els encarregats de dissenyar-lo i 
elaborar-lo de manera voluntària. Enguany, la 
temàtica està inspirada en la Roma clàssica. El 
dia de la inauguració, les dones del grup van 
vendre productes nadalencs i pastissos, per 
col·laborar amb una ONG local. A més, alumnes 
de l’Escola Municipal de Música del Prat van 
interpretar diverses nadales. A la foto, visita de 
l’alcalde, Lluís Tejedor, i de la tinenta d’alcalde 
d’Acció Social, Margarita Garcia, al local on 
s’elabora el pessebre. Vídeo a www.elprat.tv

UN PESSEBRE FET PER GENT GRAN
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El Ple Municipal celebrat el 14 de de-
sembre passat va aprovar inicialment el 
projecte executiu del Teatre de l’Artesà i 
la licitació del contracte d’obres. Aquesta 
aprovació es fa després que, el mes de 
novembre passat, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona donés llum verda defi nitiva al 
pla especial urbanístic corresponent.

Segons el calendari previst, les obres 
començaran abans de l’estiu vinent i 
tindran una durada aproximada de 18 
mesos. El proper número d’aquesta re-
vista informarà àmpliament del projecte 
executiu i de les obres. 

El Teatre de l’Artesà suposa la creació 
d’un equipament públic per a les arts 
escèniques al Prat que serà de referèn-

El Ple Municipal aprova 
inicialment el projecte 
executiu i licita el 
contracte d’obres

cia per a tota la ciutat. Aquesta vocació 
de ser el teatre del Prat reprèn un fi l de 
la història local, ja que es recupera l’ús 
d’aquest edifi ci emblemàtic com a es-
pai escènic. Amb la mateixa voluntat de 
mantenir la connexió amb la història de 

la ciutat i les vivències de molts pratencs 
i pratenques, l’Artesà conservarà els ele-
ments més característics que li donen 
personalitat, alhora que es confi gura un 
equipament que compleix totes les ne-
cessitats i normatives actuals ❧

Imatge virtual de l’aspecte que tindrà l’exterior de l’Artesà quan hagin finalitzat les obres.

Projecte 
del Teatre 
de l’Artesà
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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

Cia. Rhüm & cia

Rhümia
Espectacle guanyador del Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2016 
El riure és l’arma més poderosa de la felicitat, amagat sota un nas vermell. 
A casa dels Rhum&cia, hi ha un altre món possible, una altra pista de circ més íntima amb 
noves entrades de pallassos, cançons i músiques d’arreu del món i plena d’emocions. 
Rhümia és un cant a l’esperança, a la necessitat de riure i fer riure per sobre de totes les 
coses. Aquí i allà, als que ja en saben i als que en sabien i n’han de tornar a aprendre.

Teatre Modern. Diumenge 15 de gener, a les 18 h
Entrada: 15 € (menors de 13 anys: 6 €)

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/rhumia-amb-la-cia-rhum-cia


 

 

M
ú

s
ic

a

Aniversari del Club 
Rotary El Prat
Concert de la Banda de Música del Prat per celebrar 
el 25è aniversari del Club Rotary El Prat

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 14 de gener, a les 18 h

Marc Garcia canta a 
Georges Brassens

Marc García canta 
a Brassens és el 
nom d’un disc i un 
espectacle que ofereix 
versions pròpies i amb 
un toc jazzístic de les 
cançons de l’artista gal. 
Unes lletres traduïdes 
al català i al castellà 

amb molta cura, conservant un marcat estil poètic 
i sense perdre la frescor i l’astúcia dels textos de 
Brassens.

La Capsa. Dissabte 14 de gener, a les 21 h
Entrada: 6 € amb consumició inclosa

Òpera Gran Teatre Liceu

Aida, de Giuseppe Verdi
Projecció d’aquesta òpera estrenada el 1871 i 
ambientada al món dels grans faraons de l’antic 
Egipte. Presentació a càrrec del músic Miguel Ángel 
Gómez Martínez. 

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 22 de gener, a les 18 h

Jam Session
Espai de trobada 
i aprenentatge on 
poder connectar i 
intercanviar amb 
altres músics.

La Capsa
Diumenge 22 de gener, a les 19 h 

Carlos Cros + Santi 
Campos en concert

Dos referents 
de la música 
independent 
visiten el 
Prat per 
cantar-nos 
les cançons 

dels darrers grans treballs que han editat. 
Recopilacions de cançons amb lletres i 
sonoritats cuidades que ens seduiran des 
del primer minut.

La Capsa. Divendres 27 de gener, 
a les 22.30 h. Entrada: 10 € anticipada 
i 14 € taquilla

Sax-o-Rama amb 
la Barcelona 
Big Blues Band 

Sax-o-Rama celebra la tercera 
trobada de saxofonistes de 
rhytthm-and- blues amb 
actuacions a diferents sales de 
Catalunya. A La Capsa tindrem 
la Barcelona Big Blues Band, 
amb un espectacle enèrgic i 
que ens farà gaudir! 

La Capsa. Dissabte 28 de 
gener, a les 21 h
Entrada: 10 € anticipada i 
14 € taquilla

S’aixeca el teló 
Vine a conèixer les propostes de la 
nova temporada de teatre, música i 
dansa al Prat!

Teatre Modern
Diumenge 8 de gener, a les 18 h

TEATRE

Dijous Teatre

Wasted
Tres amics, s’enfronten a la misèria 
de les seves vides en l’aniversari de 
la mort d’un quart company.
Teatre Modern
Dijous 19 de gener, a les 20 h 
Entrada: 10 €

Kolmanskop
Peça que reflexiona sobre la 
identitat a través de la seva 
protagonista: la Laura, que ha 
decidit fer un repàs de la seva 
vida per saber cap on anar. 

Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 21 de gener, 

a les 20.30 h i diumenge 22, a les 19 h

ETC Teatre

Bar Manoli
Un taüt roman a un bar després de l’accident de 
trànsit que ha patit el cotxe fúnebre que el portava. 
El taüt conté un factor sorpresa: un bitllet de loteria.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 28 de gener, a les 19.30h
Entrada: 3 €

Nit de swing!
Vine a ballar a ritme de swing amb SwingCats!
Farem una introducció i explicació dels passos 
bàsics, per després ballar amb música en directe 
tota la nit!

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 28 de gener, a les 22.30 h 
Entrada: 5 € (amb consumició inclosa)

T 
 e

a
tr

e 
i 

d
a

n
s

a

DANSA

Cia. Sol Picó

One Hit Wonders

Amb motiu de la celebració del 
20è aniversari, la Sol Picó presenta 
un solo construït amb peces 
emblemàtiques de les obres més 
representatives.  

Teatre Modern Diumenge 29 de 
gener, a les 19 h. Entrada: 15 € 

www.elprat.cat/cultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/dijous-teatre-wasted-de-kate-tempest
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kolmanskop-de-laura-tamayo
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/etc-teatre-presenta-bar-manoli
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/one-hit-wonders-amb-la-cia-sol-pico
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/acte-de-celebracio-25-anys-club-rotary-el-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/marc-garcia-canta-georges-brassens
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/projeccio-de-lopera-aida-de-giuseppe-verdi
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jam-session-1
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-carlos-cros-santi-campos
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/sax-o-rama-amb-barcelona-big-blues-band
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nit-de-swing


ENCARA POTS VISITAR

Ignasi Prat

Inventari del retrat polític oficial
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins el 30 de desembre

Julio Julián. Retrospectiva
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins el 12 de febrer

Per bruixa i metzinera. La caÇera 
de bruixes a Catalunya
Cèntric Espai Cultural. Fins el 25 de febrer 

NOVA EXPOSICIÓ

Josep Bel Mauri

Gent i altres històries
Mitjançant la tècnica de 
la composició, descobri-
rem una altra mirada de 
la nostra ciutat, les per-
sones i les activitats que 
passen al nostre voltant. 
Exposició dins del cicle 
“L’autor i la seva obra”

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 13 de gener fins el 12 de febrer
Inauguració: Divendres 13 de gener, a les 20 h

Tantara, de Sergi Sandúa
Estrena d’aquest documental sobre l’illa de Madagascar i el projecte 
de Yamuna d’ajuda a la infància
Organització: Associació Yamuna

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 28 de gener, a les 19 h

Programació del Cine Capri
Estrena simultània de: Trolls (23 i 26 de desembre), 
Assassin’s Creed (23, 24, 25 i 26 de desembre) i 
Passengers (30 i 31 de desembre i 1 de gener)
Altres pel·lícules: Belleza Oculta, ¡Canta!, Monster 
Trucks, Es por tu bien, etc.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la web 
www.cinecaprielprat.com      

 

Cine Club

Trumbo. La 
lista negra de 
Hollywood 
de Jay Roach
2015, EUA. Idioma: anglès 
(VOSE)
Al Hollywood dels anys 40 
Dalton Trumbo és un guionista 
d’èxit. Però comença la caça 
de bruixes i el govern americà 

inicia la seva campanya anticomunista.

Cine Capri
Dimecres 18 de gener, a les 20 h

Manifest Jalipeic 
amb Conxita Herrero 

Interpretació 
d’un 
manifest 
dadaista, del 
moviment 
cultural que 
va sorgir 
l’any 1916 

al Cabaret Voltaire de Zurich (Suïssa). 
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 26 de gener, a les 19.15 h

Humor, Música, Músics
Xerrada sobre l’humor a la música a càrrec 
d’Oscar Font, trombonista, membre de la 
Locomotora Negra i autor de diversos llibres 
on repassa amb to d’humor diversos músics 
catalans. 

Escola Municipal de Música del Prat 
Dimecres 25 de gener, a les 19 h

Caraba amb Alex Brahim i Graciela 
Garcia
Modera: Mariona Moncunill
Taula rodona al voltant dels processos 
d’interpretació i valoració de l’obra i la figura 
de Julio Julián. 

Centre d’Art Torre Muntadas. Dissabte 28 
de gener, a les 11.30 h

Zacatúa 
Visita a l’exposició “Julio Julian. 
Retrospectiva” amb diferents 
activitats i accions lúdiques per 
reflexionar al voltant de l’obra 
d’aquest artista. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 14 de gener, 
a les 11.30 h
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http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/manifest-jalipeic-carrec-de-conxita-herrero
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/humor-musica-musics-amb-oscar-font
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/caraba-conversa-entretinguda-al-voltant-del-proces-de-patrimonialitzacio-del
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/gent-i-altres-histories-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/inauguracio-gent-i-altres-histories
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/inventari-del-retrat-politic-oficial-estrategies-dubiquitat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/julio-julian-retrospectiva-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/bruixa-i-metzinera-la-cacera-de-bruixes-catalunya
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-la-pellicula-trumbo-la-lista-negra-de-hollywood
www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/zacatua-entremaliadura-acompanyada-lexposicio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/documental-tantara-de-sergi-sandua-sobre-la-illa-de-madagascar-i-el-projecte


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 14. Elaborem un tambor
Dissabte 21. Som Pizzers!
Dissabte 28 Artistes de circ per 
un dia

LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i 
nenes, de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12h
Dissabte 14. Qui és la bruixa? 
amb Kilian Atoche
Dissabte 21. Contes d’hivern 
amb Anna García
Dissabte 28. La bruixa Pastrana 
amb Anna G. Cuartero

L’hora dels nadons: Minimúsics
amb Albada Blay 
Una experiència inoblidable per aprendre 
i gaudir fent música a través de l’afecte, 
el joc i la creativitat amb el teu infant.

Dimarts 10 de gener, a les 17.30 h i 
dissabte 14 de gener, a les 10.30 h

Storytime 
Around de 
world
Divendres 20 
de gener, 
a les 18 h

TALLERs
Taller del dimecres 
Recomanat per a nens i nenes 
de 4 a 8 anys
Una bruixa entre les pàgines amb 
Stella Rubio
Construirem plegats un punt de llibre d´una 
bruixa que farà dels nostres llibres la poció 
ideal per gaudir de la lectura.

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

KIT (Klub Infantil Tecnològic): Robòtica 
educativa amb Mindstorms
Muntem robots amb peces Lego i programem 
els seus moviments bàsics per desplaçar-se 
i afegim després sensors per tal que puguin 
evitar obstacles. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 19 de gener, de 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 

Activitats de lleure 
DE GENER

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

DIMECRES 11
VISITA CULTURAL: 
LES DRASSANES I MUSEU 
MARÍTIM
El Museu Marítim mereix una visita, ja que 
els arcs i voltes de les antigues drassanes 
representen un dels exemples millor con-
servats de l’arquitectura gòtica civil a l’Estat 
espanyol. Amb més de 75 anys d’història, la 
seva feina és conservar, estudiar i difondre 
una de les col•leccions de patrimoni marítim 
més importants de la Mediterrània. 
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5 €

DIMARTS 17
Taller 
Intergeneracional 
avis - nets: 
papiroflèxia!
Vine amb els teus nets i aprendrem a fer 
figures de paper mitjançant la tècnica de 
la papiroflèxia!
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran 
Places limitades. Gratuït

DIMARTS 24 
CAMINADA A 
SANTPEDOR
Continuem el cicle de passejades de la 
Diputació de Barcelona, “A cent cap als 
cent”, d’aquest curs 2016-2017. 
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran 
Places limitades. Preu: 5 €

I
n
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n
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l

Més que cuina: cinema i gastronomia
Projecció de la pel·lícula El festín de Babette i col·loqui sobre cinema i 

gastronomia moderat per en Francesc Cánovas, professor de l’Escola d’Arts del Prat. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 20 de gener, a les 19 h

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-qui-es-la-bruixa-amb-kilian-atoche
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-dhivern-amb-anna-garcia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-la-bruixa-pastrana-amb-anna-g-cuartero
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-minimusics-amb-albada-blay-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/conte-en-angles-around-world-amb-kidsus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-del-dimecres-una-bruixa-entre-les-pagines-amb-stella-rubio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-robotica-educativa-amb-mindstorms
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-elaborem-un-tambor
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-som-pizzers
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-artistes-de-circ-un-dia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mes-que-cuina-cinema-i-gastronomia-el-festin-de-babette
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El projecte municipal “Formant espais 
de dones”,  que ofereix formació de qua-
litat i gratuïta amb perspectiva de gène-
re, arribarà l’any 2017 a la desena edició.

Any rere any, el projecte ha repetit la 
fórmula d’èxit de reunir el millor dels sa-
bers col·lectius de l’àmbit acadèmic, ins-
titucional, moviments socials i entitats.

L’edició de 2017 s’inaugurarà amb 
la fi lòsofa Fina Birulés, que parlarà de 
“Les dones i el poder, entre la igualtat 
i la llibertat”.  Al març es debatrà entorn 
del tema “Què ens quedarà de pensió?”.  
Al maig es farà una aproximació a la 
salut des del punt de vista del treball, 

El projecte “Formant 
espais de dones” ofereix
formació de qualitat i 
gratuïta en clau de gènere

remunerat o no. Al juliol, amb dansa i 
moviment, es treballaran aspectes com 
l’ansietat i l’estrès. I al novembre se sor-
tirà al carrer per descobrir què és el que 
ens fa sentir seguretat i inseguretat en 
transitar per l’espai públic.

El disseny del programa de 2017 ha 
anat a càrrec de la creadora Olga Mer-
chán. Totes les sessions ofereixen ludo-
teca infantil, prèvia demanada ❧

Més informació a www.elprat.cat/dones

Sessió del 17 de març de 2008, amb Anna Maria Vidal, sobre “Perdre la por a parlar en públic”.

10 anys
d’escola 
de gènere
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Tallers per a l’èxit escolar

Imatge d’un taller de suport a l’èxit escolar en una escola de la ciutat. 

Des del curs 2005-2006 es fan a la 
nostra ciutat tallers de suport a la pro-
moció de l’èxit escolar, en el marc del 
Pla Educatiu d’Entorn del Prat (PEEP). 
Aquests tallers ofereixen suport al pro-
cés d’aprenentatge d’infants i joves 
que ho necessiten, fent un seguiment i 
acompanyament intensiu de les seves 
tasques escolars.

Aquest curs, 16 espais diferents de 
15 centres escolars, dels quals 11 de 
primària i 4 de secundària, desenvo-
lupen 23 tallers, que treballen princi-
palment el reforç de la lectoescriptura, 
les matemàtiques i el suport general a 
l’organització de l’estudi, així com el re-
forç de competències i llenguatge per a 
l’alumnat nouvingut. 

Cadascun dels diferents centres esco-
lars determina els eixos de treball dels 
diferents tallers, en funció de les ne-
cessitats del mateix alumnat, i proposa 
quins són els infants i joves que poden 
participar-hi. 

Els tallers, als quals l’Ajuntament desti-
narà aquest curs 69.000 €, es fan fora de 
l’horari lectiu ❧

Seguiment i acompanyament intensiu a alumnes en les seves tasques 

Aquest curs s’estan fent 23 
tallers en 11 centres de 
primària i 4 de secundària, 
als quals l’Ajuntament 
destina 69.000 €

23 TALLERS A 15 CENTRES

Els tallers treballen 
principalment el reforç 
de la lectoescriptura, 
les matemàtiques i 
l’organització de l’estudi

ÀMBITS DE REFORÇ
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Cançons 
que parlen 
del Prat
Sobre el Cala Gogó, Campo
Richard, el delta i La Seda 

El mes de juliol passat es van enregistrar 
quatre cançons molt especials a l’estudi 
de gravació de La Capsa. Són cançons 
que parlen de llocs mítics de la nostra 
ciutat, coneguts per molta gent: el delta 
del Llobregat, el Campo Richard, el càm-
ping Cala Gogó i la fàbrica de La Seda. 

Daniel Magallón, 
àlies Flamaradas

Aquestes gravacions pretenen recollir 
les cançons que Daniel Magallón, àlies 

Flamaradas, ha fet a partir de la trobada 
i diàleg amb el Cor d’Adults de l’Escola 
Municipal de Música del Prat, dins el 
projecte musical #4Raons. 

#4Raons

El #4Raons és un projecte coordinat 
per La Capsa i l’organització Indigestió 
(www.nativa.cat/about) que, des de 
fa uns anys, aposta per repensar les rela-
cions entre música i ciutadania fent un 
pas més enllà i modifi cant el vincle en-
tre l’artista musical i la gent del territori. 
Finalment, aquest procés es refl ecteix a 
les seves actuacions, tot creant una ex-
periència que supera els rols habituals 
d’emissor i receptor en un concert. 

Aquestes cançons tan pratenques veu-
ran la llum durant la segona quinzena 
d’aquest mes de gener i es podran es-
coltar i descarregar de forma gratuïta 
des del web de La Capsa (www.lacap-

sa.org) i a diverses plataformes digitals 
d’escolta en streaming ❧

Flamaradas (dreta), a punt de fer un passeig amb bicicleta pel Prat en sortir de La Capsa.

85 joves rebran ajut 

municipal per a 

estudis superiors

[ L’Ajuntament ha realitzat, per segon 
curs consecutiu, una convocatòria per 

atorgar un seguit d’ajuts 
que tenen per objectiu 
facilitar els estudis superiors 
de la gent jove de la 
ciutat. Aquest curs s’hi han 
destinat 20.000 euros, una 
xifra que dobla la del curs 
passat. 

L’Ajuntament ha rebut 
un total de 152 sol·licituds 
d’ajuts, de les quals se n’han 
concedit 85 que complien 
els requisits. La majoria de 
les sol·licituds que s’han 
desestimat superaven el 

límit de la renda familiar màxima. 
Els ajuts oscil·len entre els 100 i 300 
euros per persona. 

Universitat, cicles 
superiors i EOI

La majoria de joves estudiants que 
han demanat beca ho han fet amb 
motiu dels seus estudis universitaris, 
però també n’hi ha que estudien 
cicles superiors o realitzen estudis a 
l’Escola Ofi cial d’idiomes (EOI).
La notifi cació de l’atorgament o no 
dels ajuts a totes les persones que hi 
han optat es produirà a fi nals del mes 
de desembre. La justifi cació s’haurà 
de realitzar, amb factures pel total de 
l’import concedit, a l’OIAC (Ofi cina 
d’Informació i Atenció Ciutadana) 
abans del 14 de gener de 2017.]
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Actualment s’està treballant 
en tres projectes: 
“Modulacions – La paraula” 
(arts visuals), “Formació 
teatral” i “Xarxa de 
professorat de música”

ARTS VISUALS, TEATRE I MÚSICA

L’Escola d’Arts del Prat, el 
Teatre Kaddish i l’Escola 
Municipal de Música del 
Prat estan implicades 
en aquest projecte

PARTICIPACIÓ D’INSTITUCIONS CULTURALS

Més arts i cultura 
a les aules del Prat
Ajuntament i centres educatius impulsen l’educació
artística com a eina d’innovació pedagògica i de
millora de les competències bàsiques de l’alumnat

Els departaments municipals de Cultura 
i Educació treballen amb alguns centres 
educatius de la ciutat per desenvolu-
par projectes d’educació artística dins 
les aules. Així, han nascut tres projectes 
que exploren noves formes de relació 
i diàleg entre les institucions culturals 

i els centres educatius. L’objectiu és la 
construcció col·lectiva de propostes pe-
dagògiques innovadores que, a través 
de l’art, ajudin a millorar les competèn-
cies bàsiques de l’alumnat.

Els tres projectes són “Modulacions - La 
paraula” (arts visuals), “Formació teatral 

a les escoles” i “Xarxa de professorat de 
música del Prat”, impulsat per l’Escola 
Municipal de Música. 

Tres projectes

Els dos primers són projectes pilots de 
formació al professorat, amb eines i re-
cursos per a treballar diferents propos-
tes pedagògiques. 

Aquesta formació la duen a terme edu-
cadors i educadores de l’Escola d’Arts del 
Prat i del Teatre Kaddish, respectivament. 
En el cas de “Modulacions - La paraula”, 
el resultat dels projectes es mostrarà a la 
Biblioteca durant la setmana posterior a 
Sant Jordi.

La “Xarxa de professorat de música del 
Prat” és un espai de treball, formació i 
intercanvi que l’Escola Municipal ha 
obert als mestres de música de totes les 
escoles del Prat per dissenyar conjunta-
ment les activitats que donaran forma a 
la cantata del 19 de maig ❧

Treballant una proposta pedagògica artística en un centre educatiu de la ciutat.
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Ocells en 
vol al 
calendari 
del delta

El tradicional calendari del delta dedi-
ca l’any 2017 als ocells en vol, grans i 
petits, estivals, sedentaris i hivernants, 
que solquen els nostres cels. L’any 
1992, el departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament del Prat va iniciar 
l’edició d’aquest calendari. Aquell any 
encara no s’havien sanejat les aigües 
ni les platges; els canals i el riu eren 
clavegueres a cel obert; no existien es-
pais naturals visitables, ja que la majo-
ria continuaven en mans privades i hi 
havia grans incerteses sobre la seva 
supervivència. Calia, per tant, desvetllar 
l’interès públic sobre la importància 
dels valors naturals del delta i estimu-
lar-ne la valoració social i conservació. 

Una col·lecció d’imatges 
excel·lents

El calendari ha contribuït a aquests ob-
jectius des d’aleshores, tot llegant-nos 
una col·lecció d’imatges excel·lents 
que demostren que el delta continua 
sent una font inesgotable de bellesa, 
propera i accessible ❧

Ja fa 26 anys que s’edita
i demostra que el delta 
és font inesgotable 
de bellesa

De dalt a baix: 
dos fl amencs 
al tram fi nal 

del Llobregat 
(foto: Sergi 

Bosch); ànecs 
grisets, 

sedentaris al 
delta (foto: 

José Antonio 
Maté), i 

fredelugues, 
que, 

procedents 
del centre 

i nord 
d’Europa, 

passen aquí 
l’hivern (foto: 

Elio Ramón).
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La platja del Prat, la més ben 
valorada de l’Àrea Metropolitana 

L’Àrea Metropolitana ha presentat els 
resultats de les valoracions que les per-
sones usuàries han fet aquest estiu de 
les platges dels municipis metropoli-
tans de Castelldefels, Gavà, Viladecans, 
el Prat, Sant Adrià de Besòs, Badalona i 
Montgat (Barcelona exclosa). 

La platja del Prat resulta ser, en global, 
la més ben valorada per les persones 
consultades, amb 8,1 punts sobre 10, 
quan la mitjana metropolitana és de 
7,76 punts. 

Els aspectes en què la platja del Prat 
ha obtingut unes qualifi cacions més al-

Les persones usuàries li donen les puntuacions més altes en tranquil·litat, 
paisatge/entorn, neteja de la sorra, neteja de l’aigua i indicacions/senyalització

tes que la resta han estat la 
tranquil·litat (8,6 punts), el 
paisatge/entorn (8,4),  indi-
cacions/senyalització (8,1) 
i neteja de la sorra (7,8). En 
la neteja de l’aigua també 
obté la qualifi cació més 
alta (7,5), empatada amb 
Castelldefels.

En altres aspectes, la plat-
ja pratenca se situa entre 
els índexs de satisfacció 
més elevats entre la resta de 
platges, com l’accés, les dut-
xes, les passeres a la sorra, 
els jocs infantils i esportius, 
la seguretat dels banyistes i 
la seguretat a la platja.

Més lavabos i més 
ben mantinguts

L’aspecte en el qual la platja 
del Prat treu una puntuació 
més baixa és en els lava-
bos, tot i que “aprova” amb 
un 5,4. Pel que fa a aquests, 
l’Ajuntament del Prat n’ins-

tal·larà més la temporada vinent i es farà 
càrrec directament de les tasques de ne-
teja i manteniment, que fi ns ara feien els 
concessionaris de les guinguetes.

Podeu consultar l’informe complet 
a l’apartat “Territori/platges” del web 
www.amb.cat ❧

Imatge de la platja del Prat un dia de l’agost passat.
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Andrés Valverde Martínez és pratenc des 
de petit, tot i que va néixer a Altarejos 
(Cuenca) l’any 1957. Apassionat de 
la botànica, és un dels quatre autors 
—l’únic del Prat— del llibre Flora 
vascular del delta del Llobregat, 
una obra exhaustiva, editada per 
la Institució Catalana d’Història 
Natural, amb mapes i magnífi ques 
fotografi es, iniciada l’any 1999 i que 
cataloga i cartografi a totes les plantes 
d’aquest territori (1.137 tàxons). 
El llibre recull informacions molt 
interessants i fi ns i tot sorprenents. 
El seu fi ll, Andrés Valverde Valera, 
segueix la passió botànica del pare i 
ha esdevingut un expert i reconegut 
micòleg (estudiós dels bolets).

“No som 
conscients 
de la riquesa 
natural que 
ens envolta. 
Vivim en 
un lloc 
privilegiat”

Andrés Valverde
Catedràtic de biologia i 
geologia, especialitzat en la 
botànica del delta del 
Llobregat
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D’on prové el seu interès per la botànica i, 
en concret, per la del delta del Llobregat?
El meu pare, Cayo Valverde, treballava a La Seda 
i sovint ens portava d’excursió, a peu o en bici, 
fi ns a la desembocadura del riu, a Cal Truco, 
i tornàvem seguint la línia litoral. Primer em va 
interessar l’ornitologia, els ocells, però aviat les 
plantes van captar el meu interès. 

Com va sorgir la idea de fer aquest llibre?
Jo havia vist la necessitat de fer una fl ora deltaica 
i l’any 1999, quan es va engegar el Pla Delta, em 
vaig posar d’acord amb la resta d’autors, Valen-
tín González, Rafael del Hoyo i Josep M. Seguí, 
per fer una avaluació de la nostra fl ora abans que 
comencessin les transformacions i l’establiment o 
l’ampliació de les grans infraestructures: desvia-
ment del riu, ampliació de l’aeroport... 

Com ha afectat el Pla Delta, per a bé i per 
a mal, el territori?
Entre els aspectes negatius, s’ha de destacar la 
reducció dels espais naturals i agraris, la pèrdua 
d’alguns paratges interessants i la desaparició, 
potser defi nitiva, d’algunes espècies de la nostra 
fl ora. Entre els aspectes positius, ja que me’n de-
mana alguns, l’ampliació dels espais protegits i la 
millora de la qualitat de les aigües. 

Com valora la tasca de les administracions?
Pel que fa a les actuacions dels nostres gestors lo-
cals, el Consorci dels Espais Naturals i l’Ajuntament 
del Prat, crec que han intentat reduir els impactes 
i buscar mesures compensatòries. Recordo les tas-
ques de translocació (trasllat a altres indrets) de 
plantes que es van fer al Pas de les Vaques, i a 
les maresmes de Can Camins, afectades per les 
obres d’ampliació de l’aeroport. Més recentment, 
em va agradar molt la inclusió de la pineda de 
Can Camins a la Xarxa Natura 2000, a proposta 
dels tècnics. També s’ha de dir que és important 
mantenir una societat expectant i sensible davant 
les transformacions. En aquest sentit, la presència 
de DEPANA i d’altres grups conservacionistes s’ha 
de considerar sempre imprescindible.

En quina situació ens trobem ara?
Crec que s’ha arribat a un nivell normatiu de pro-
tecció força acceptable, malgrat que els gestors 
mediambientals es queixen, segurament amb raó, 
que no els assignen els recursos econòmics i per-
sonals sufi cients. Tot i que el Prat és el municipi 
deltaic que més territori ha cedit per al desenvo-
lupament del port, l’aeroport i altres infraestruc-
tures, encara és el municipi que més hectàrees 
aporta als espais naturals protegits del delta. 

El llibre revela alguna sorpresa o informa-
ció inesperada?
Reconeix la presència de 160 tàxons (espècies o 
subespècies) que no s’havien citat abans i que, per 
tant, són novetats. Malauradament, també reco-
neix que 163 tàxons que hi havien estat observats, 
alguns des del segle XVIII, no s’hi han pogut re-
trobar. Pràcticament, n’han desaparegut el mateix 
nombre d’espècies que hi han aparegut. Aquests 
canvis no són només causats per les transforma-
cions urbanístiques, sinó també pels canvis d’usos, 
com ara l’abandonament progressiu dels conreus 
de secà, que va comportar durant el segle passat 
la pèrdua d’una bona part de la seva fl ora associa-
da. El llibre proposa també una llista de 102 plan-
tes amb interès de conservació al delta, algunes 
d’elles rares o molt rares a Catalunya. 

Res a envejar, doncs, al delta de l’Ebre o als 
aiguamolls de l’Empordà?
Cada zona té les seves particularitats. Però, és 
cert, la biodiversitat vegetal observada al delta 
del Llobregat és més elevada que la del delta de 
l’Ebre i que la dels aiguamolls de l’Empordà, tot 
i que el nostre territori és força més petit. Tenim 
espècies, com la trencadalla, que viu només als 
marges de l’estany de la Ricarda i que és molt rara 
a nivell de tota la Mediterrània. Realment, no som 
conscients de la riquesa natural que ens envolta. 
Vivim en un lloc privilegiat. I fer evident això és un 
dels objectius del llibre. 

Les plantes exòtiques són un problema?
Algunes sí que ho són, especialment les que es 
comporten com a invasores, perquè s’estableixen 
als espais naturals i n’alteren la dinàmica o es-
tructura competint amb les autòctones. 

I què podem fer els ciutadans per protegir 
la fl ora autòctona?
Diferenciar la fl ora autòctona de l’al·lòctona sovint 
és difícil, fi ns i tot per als especialistes. El ciutadà 
simplement ha d’aprendre a valorar i conservar 
els espais on creixen les plantes espontàniament, 
de qualsevol mena, ja sigui al marge d’un camí, 
d’un canal, d’un conreu o sobre una duna. 

Vostè té alguna planta preferida?
Més enllà de les orquídies silvestres, considerades 
sovint les “estrelles” botàniques del delta, jo em 
decanto per espècies més modestes i petites, que 
sovint passen desapercebudes, com les romúlees, 
que fan unes fl ors semblants a les del safrà i que 
fl oreixen només durant uns pocs dies al febrer ❧

[ David Miquel ]

Tot i que el Prat és 
el municipi deltaic 
que més territori 
ha cedit per al 
desenvolupament del 
port, l’aeroport i altres 
infraestructures, encara 
és el municipi que 
més hectàrees aporta 
als espais naturals 
protegits del delta. 

La biodiversitat 
vegetal observada al 
delta del Llobregat és 
més elevada que la del 
delta de l’Ebre i que 
la dels aiguamolls de 
l’Empordà, tot i que 
el nostre territori és 
força més petit. 

Nota: El llibre es pot adquirir 
a través del portal de 
publicacions de l’Institut 
d’Estudis Catalans: 
http://publicacions.iec.cat
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PUBLICITAT
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Els desens premis El Prat Emprèn 
reconeixen les millors iniciatives

El dimarts 29 de novembre es va cele-
brar a l’auditori del Cèntric Espai Cul-
tural la 10a edició dels premis El Prat 
Emprèn i la Jornada de l’Emprendoria 
Local.

Amb aquestes dues iniciatives, impul-
sades des de l’Àrea de Promoció Econò-
mica, Comerç i Ocupació, l’Ajuntament 
del Prat vol premiar la voluntat i la de-

terminació de les persones de la ciutat 
que tenen idees i inicien un projecte 
empresarial propi.

En el marc de la Jornada, el consultor 
i emprenedor pratenc Pedro Olivares 
va pronunciar la conferència “Quant de 
fred fa a l’Everest?”, sobre eines i recursos 
per a gestionar els riscos i les difi cultats 
d’emprendre un projecte empresariaI. 

Premien la voluntat i la determinació de persones emprenedores del Prat que 
tenen bones idees i inicien un projecte empresarial propi a la nostra ciutat

Els premis per als millors pro-
jectes de l’any, dotats amb 
2.000 € cadascun, han estat els 
següents:

[ El premi a la millor idea i 
projecte empresarial ha estat 
per a Pack and Work (www.

packandwork.com), empresa 
d’ensenyament d’anglès amb 
estades de feina a l’estranger.

[ El premi a la millor idea i/o 
projecte empresarial en inno-
vació i/o iniciativa d’economia 
social i cooperativa de l’any 
2016 ha estat per a l’agència 
de comunicació Prat Comunica 
(www.pratcomunica.com).

[ El premi a la millor idea i/o 
projecte empresarial en l’àmbit 
de comerç i/o turisme ha estat 

per al restaurant Sr. Katubo (Facebook 

Sr. Kabuto).

A la Jornada també es van lliurar els 
diplomes als millors plans d’empresa re-
alitzats per alumnes del programa PFI/
PTT (Programes de Formació i Inserció 
/ Pla de Transició al Treball) de l’Institut 
Illa dels Banyols ❧

                  Foto final de grup amb les persones premiades i el jurat. Podeu veure un vídeo sobre la gal·la a www.elprat.tv.

Els tres projectes 
premiats
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L’Agrupació Ciclista del Prat ha celebrat, 
aquest novembre, l’entrega dels 
Premis Socials de fi nal d’any. El club 
ha reconegut els ciclistes que més 
sortides d’excursionisme han fet durant 
l’any i els guanyadors de les diverses 
proves que han organitzat, com la 
pujada a Begues. Enguany, l’entitat 
també ha volgut retre homenatge 
a tres membres del club que en són 
socis des de la dècada dels 40 (foto). 
L’”Agrupa” és l’entitat més antiga 
de la ciutat, i en aquest 2016 ha fet 
84 anys. Vídeo a www.elprat.tv

AGRUPACIÓ CICLISTA 

El dissabte dia 26 de 
novembre es va celebrar a 
les pistes del CEM Sagnier 
la 1a Jornada Comarcal 
d’Atletisme Escolar. S’hi 
van disputar diverses 
proves en categoria 
masculina i femenina, 
com els 50, 60, 600 i 1.000 
metres llisos, 60 metres 
tanques, llançament de 
pilota, llançament de 
pes i salt de longitud.

ATLETISME ESCOLAR

L’Atlètic Prat Delta femení (de vermell) afrontava una nova 
temporada a la Preferent Femenina amb el repte de lluitar 
per les places d’ascens a Segona Divisió Nacional. L’equip ha 
tingut un inici de campionat irregular, amb dues victòries 
en les primeres sis jornades. Les pratenques han reaccionat 
i arriben al fi nal de l’any remuntant posicions a la taula i, 
amb tres victòries consecutives, s’han situat en la desena 
posició, a cinc punts de distància de les primeres places. 

                                           ATLÈTIC PRAT DELTA FEMENÍ

L’AE Prat tanca la primera volta del campionat de lliga en la 
zona mitjana de la classifi cació. En el seu retorn a la categoria 
de bronze, l’equip comandat per Pedro Dólera s’ha consolidat 
en la línia defensiva com un dels equips que menys gols 
encaixa de tota la Segona B. El Sagnier també s’ha convertit 
en un fortí per salvaguardar els punts quan juga com a local.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
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El sènior femení del CB Prat afronta una nova temporada a 
la Primera Catalana i l’inici del campionat ha estat irregular. 
Després d’una arrencada positiva, amb 4 victòries seguides, 
ha encadenat 5 derrotes en els últims set partits disputats. 
L’equip s’ha despenjat de les posicions capdavanteres, però 
l’objectiu del tram fi nal del 2016 és recuperar alguna posició 
i apropar-se als líders de la categoria. Vídeo a www.elprat.tv

                  CLUB BÀSQUET PRAT FEMENÍ

Dos esportistes del Club Esportiu La Magarola, l’Isaac Serrano  
i el Daniel Gómez, van participar el mes de novembre passat 
en els Special Olympics de natació nacionals que es van 
celebrar a Reus. L’Isaac va aconseguir la medalla de plata 
en la prova dels 50 metres crol, mentre que el Daniel va ser 
el campió en els 25 metres esquena. A la foto, d’esquerra a 
dreta, Isaac Serrano, Pau Marín (monitor) i Daniel Gómez.

SPECIAL OLYMPICS

El CB Prat afronta el tram fi nal de la primera volta a la 
categoría LEB Or amb una crisi de resultats. Després del 
gran inici de campionat, amb tres victòries seguides, l’equip 
ha encadenat 9 derrotes i dues victòries en els 11 darrers 
partits. El conjunt pratenc busca recuperar les bones 
sensacions de l’inici en els últims partits de la primera volta 
i poder acabar-la escalant alguna posició a la classifi cació. 

CLUB BÀSQUET PRAT LEB OR

Amb l’inici del mes de desembre ha arribat una nova edició, 
la sisena, del Trofeu Solidari de Patinatge de velocitat que 
organitza el Club Patí Delta Prat. Han estat més de 150 
patinadors i patinadores de clubs d’arreu de Catalunya i 
d’escoles del Prat els que s’han donat cita a l’Estruch. Des 
de les categories més petites escolars no federades fi ns als 
màsters i absoluts han fet diverses curses en línia en diferents 
distàncies. Cada participant hi ha aportat una joguina i 
un aliment que han anat destinats a l’Hospital de Nens de 
Barcelona i a Càritas, respectivament. Vídeo a www.elprat.tv

                  TROFEU SOLIDARI DE PATINATGE
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