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El Teatre de l’Artesà, una 
història que continua
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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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Una jornada màgica per 
a rebre els Reis d’Orient

Carrossa del rei Melcior, inspirada en les fredes i gèlides terres del l’Europa Oriental.

Carrossa del rei Baltasar, inspirada en l’argila roja i el fang dels paratges de l’Àfrica, amb un 
gran elefant mòbil.

El rei Gaspar arriba de les terres llunyanes 
de l’Àsia en el seu vaixell amb grans veles.

L’estrella màgica va guiar el camí de les noves carrosses de 
Melcior, Gaspar i Baltasar, inspirades en els països d’origen de 
cadascun dels reis i amb mecanismes articulats. Els Reis, acom-
panyats de personatges com l’Harshafa i diverses animacions, 
van recórrer la ciutat fi ns arribar a la plaça de la Vila, on van 
dirigir el seu missatge a tots els infants de la ciutat.

Sota la direcció artística del Benjamí Company i Lourdes 
Giraldo, la cavalcada ha completat enguany el procés de re-
novació iniciat l’any passat, que ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de gairebé 400 persones d’entitats, col·lectius i 
voluntàries. 
Vídeo a www.elprat.tv ❧

Diverses animacions i carrosses van acompanyar 
el recorregut dels Reis d’Orient per la ciutat.
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El Prat es una ciudad con una importante actividad cultural, que cultivan, esencialmente, muchas de las entidades 
que conforman nuestro patrimonio comunitario. Asociaciones musicales, teatrales, artísticas, de folclore popular... 
transmiten a pequeños y grandes, a todo el que esté interesado, los conocimientos y la pasión por las diversas 
disciplinas culturales. El Ayuntamiento, desde su papel de institución más cercana, no sólo debe impulsar estas 
actividades con los recursos propios, sino que debe velar para que todas las entidades y personas que conforman 
este rico colectivo tengan al alcance los recursos necesarios para desarrollarse y favorecer así la vitalidad y 
riqueza social de nuestra comunidad.

En El Prat tenemos un referente de éxito en la creación de la Escuela Municipal de Música, que desde su inicio 
está impulsando una importante actividad en la que participan un buen número de pratenses, y que ofrece a la 
ciudad un abanico de oportunidades para acercarse a la música en sus diversas facetas. Con este antecedente, el 
Ayuntamiento está impulsando el programa de artes escénicas y música de la ciudad, en el que se apuesta por la 
formación escénica de niños y jóvenes y por acercar el lenguaje teatral a todas las personas que lo deseen. Este 
es un proyecto estratégico de ciudad, vinculado estrechamente a la construcción del teatro del Artesà, un espacio 
que recupera su uso histórico, con las condiciones óptimas para garantizar las necesidades y funcionalidades de 
un teatro del siglo XXI.
 
Seguro que el Artesà se convertirá en un centro que conectará las inquietudes culturales de la ciudadanía con el 
trabajo conjunto de la gente interesada en el mundo del teatro, a la vez que recuperará su uso social y mantendrá 
su vínculo emocional con la ciudad.

De ben segur, l’Artesà 

esdevindrà un centre que 

connectarà les inquietuds 

culturals de la ciutadania 

amb el treball conjunt de 

la gent interessada en el 

món del teatre, alhora que 

recuperarà el seu ús social 

i mantindrà el seu vincle 

emocional amb la ciutat.

Seguro que el Artesà se 

convertirá en un centro que 

conectará las inquietudes 

culturales de la ciudadanía 

con el trabajo conjunto de 

la gente interesada en el 

mundo del teatro, a la vez 

que recuperará su uso social 

y mantendrá su vínculo 

emocional con la ciudad.

Una aposta per la formació 
escènica i musical

Lluís Tejedor  
L’alcalde

l Prat és una ciutat amb una important activitat cultural, que cultiven, essencialment, moltes de les entitats 
que formen el nostre patrimoni comunitari. Associacions musicals, teatrals, artístiques, de folklore popular... 
transmeten a petits i grans, a tothom qui hi estigui interessat, els coneixements i la passió per les diverses 
disciplines culturals. L’Ajuntament, des del seu paper d’institució més propera, no només ha d’impulsar aquestes 
activitats amb els recursos propis, sinó que ha de vetllar perquè totes les entitats i persones que conformen 
aquest ric col·lectiu tinguin a l’abast els recursos necessaris per a desenvolupar-se i afavorir, així, la vitalitat i 
riquesa social de la nostra comunitat.

Al Prat, tenim un referent d’èxit en la creació de l’Escola Municipal de Música, que des del seu inici està impulsant 
una important activitat en què participen un bon nombre de pratencs i pratenques, i que ofereix a la ciutat 
un ventall d’oportunitats per a acostar-se a la música en les seves diverses facetes. Amb aquest antecedent, 
l’Ajuntament està impulsant el programa d’arts escèniques i música de la ciutat, en el qual s’aposta per la 
formació escènica d’infants i joves i per apropar el llenguatge teatral a totes les persones que ho desitgin. Aquest 
és un projecte estratègic de ciutat, vinculat estretament a la construcció del teatre de l’Artesà, un espai que 
recupera el seu ús històric, amb les condicions òptimes per a garantir les necessitats i funcionalitats d’un teatre 
del segle XXI.

De ben segur, l’Artesà esdevindrà un centre que connectarà les inquietuds culturals de la ciutadania amb el 
treball conjunt de la gent interessada en el món del teatre, alhora que recuperarà el seu ús social i mantindrà el 
seu vincle emocional amb la ciutat.
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Imatges d’ordinador que mostren l’aspecte que tindrà la sala 
principal del teatre, amb platea, amfi teatre i llotges laterals.
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Les 4 claus

[1]

Està previst que les obres 

puguin començar abans 

de Sant Joan i tinguin 

una durada aproximada 

d’un any i mig.

[2]

El projecte manté tots 

els elements protegits 

pel catàleg de patrimoni 

arquitectònic municipal 

i alguns altres que no 

hi estan inclosos.

[3]
L’Ajuntament ha optat 

per dotar la ciutat d’un 

equipament teatral en bones 

condicions, recuperant-ne 

l’ús principal i mantenint 

el màxim possible de 

l’edifi ci històric.

[4]
L’Artesà esdevindrà un 

nucli dinamitzador de les 

arts en viu a la ciutat,  

afavorint el treball conjunt 

amb gent interessada en 

el teatre i en la cultura, tot 

recuperant el seu ús social.

El Teatre de
 l’Artesà, una
 història que

 continua 

En el ple municipal del mes de desembre 
passat es va aprovar el projecte execu-
tiu del Teatre de l’Artesà. Prèviament, 
la Generalitat, a través de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit me-
tropolità de Barcelona, havia donat la 
seva conformitat al pla especial que 
permetrà remodelar i reobrir en un pa-
rell d’anys l’històric teatre de la ciutat. 
Aquest fet signifi ca la culminació d’un 
complex procés de treball i n’obre un 
altre, no menys complex, amb la licitació 
de les obres, que està previst que pu-
guin començar abans de Sant Joan i que 
duraran al voltant d’un any i mig.

Una mica d’història

L’Artesà es va construir l’any 1919 per 
part d’una junta de propietaris privats. 
L’any 1987 l’Ajuntament el va llogar 
amb la voluntat de posar a l’abast de 
tota la ciutadania un espai singular i 
emblemàtic que portava molts anys 
en desús. Durant aproximadament dos 
anys, l’Ajuntament hi va impulsar una 
important programació de teatre, músi-
ca i dansa, cedint també l’espai a moltes 
entitats de la ciutat. 

A fi nals de 1988 l’estat de deteriora-
ment i les greus defi ciències estructu-
rals que difi cultaven el seu ús com a tea-

tre, especialment de l’espai escènic, així 
com la falta de condicions mínimes de 
seguretat, van aconsellar el tancament 
del teatre i estudiar-ne una possible 
reforma. En aquells moments, les prio-
ritats de l’Ajuntament no passaven per 
abordar una obra d’envergadura en un 
edifi ci privat. 

La rehabilitació de l’Artesà es va co-
mençar a abordar seriosament quan 
l’Ajuntament va poder comprar el recin-
te, l’any 2003, després de moltes i difícils 
negociacions amb la propietat.

Els estudis previs

L’Ajuntament, a fi  de tenir informació 
objectiva de la situació en què es troba-
va el teatre, va encarregar dos estudis de 
diagnosi de l’edifi ci —sense incloure la 
part del bar, que en aquell moment es 
trobava en plena rehabilitació—. Calia 
determinar, d’una banda, l’estat estruc-
tural de l’edifi ci i, de l’altra, les seves pos-
sibilitats de funcionament com a teatre. 

Aquests dos estudis (que es poden 
consultar al web municipal www.el-

prat.cat) fan una diagnosi en profundi-
tat de l’edifi ci, l’estat de l’estructura, les 
actuacions que caldria fer per a adaptar-
lo a la normativa vigent per a edifi cis pú-
blics i la seva viabilitat per a adequar-lo 
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als requeriments d’un teatre actual. Del 
resultat d’aquests dos estudis es van 
desprendre tres possibles opcions:

Les tres opcions              
possibles

[ 1a. Fer-hi una intervenció “arqueolò-
gica” de consolidació i reparació de les 
patologies existents que implicava ne-
cessàriament l’enderroc de la caixa es-
cènica. Aquesta opció invalidava la seva 
utilització com a teatre i pràcticament 
com a equipament d’ús públic. 

[ 2a. Eliminar-ne les parts afectades i 
reconstruir-les de la manera més sem-

blant a com eren, fet que obligava a 
enderrocar l’escenari i llotges, modifi car 
l’amplada de les portes, posar mesures 
de seguretat... Aquesta opció suposava 
una despesa igual o superior a encabir-
hi un teatre nou, no resolia els principals 
problemes de visibilitat i comfort i li-
mitava la capacitat del teatre (escenari, 
aforament, magatzems, camerinos...).

[ 3a. Enderrocar-ne les parts afectades 
però conservant les parets laterals del 
teatre, el vestíbul, el bar i els elements 
catalogats (façanes, coberta, sostres, 
pati...), i en el seu lloc encabir un nou 
teatre que donés resposta a les necessi-

Imatge que 
mostra 

l’aspecte 
que tindrà 

l’Artesà vist 
des de l’inici 
del passatge 

del Rector 
Martí i Pinyol.

Fotografi a 
dels anys 
20, presa 

aproximada-
ment des del 
mateix indret 
que la imatge 

superior.

tats i funcionalitats modernes d’un tea-
tre del segle XXI. 

Estudiades les opcions i tenint en 
compte que allò que no se’n conservava 
s’havia d’enderrocar en qualsevol de les 
tres, l’Ajuntament va optar per la tercera, 
atesa la necessitat de dotar la ciutat d’un 
equipament teatral en bones condicions 
i desenvolupar un projecte d’arts escèni-
ques que li donés sentit des del suport 
a la creació local, la formació i la difusió.

Concurs d’idees

L’actual edifi ci de l’Artesà no disposa 
d’aquells elements imprescindibles per 



EL PRAT

9
febrer 17

a un correcte funcionament: ni dels 
espais per al públic, ni per als actors ni 
per al personal tècnic que l’ha de fer 
funcionar. És per això que l’Ajuntament 
va obrir un procés de selecció de cinc 
equips arquitectònics perquè presen-
tessin una solució tècnica a una situació 
complexa: encabir un teatre amb els 
requeriments actuals en un edifi ci de 
considerable valor històric, social i cul-
tural amb un important arrelament en 
l’imaginari col·lectiu pratenc.

Què se’n conserva?

Un cop escollit el projecte guanyador i 
incorporades diverses aportacions per 
part de l’Ajuntament, el projecte fi nal 
permet retornar l’Artesà al seu ús ori-
ginal com a teatre i alhora conservar 
importants elements arquitectònics i 
funcionals de l’antic edifi ci:

[ Es preserva el patrimoni catalogat del 
cos del bar, que ja està remodelat, i se’n 
millora la situació de la barra, per tal de 
permetreque es torni a connectar amb 
el vestíbul del teatre, com ja es feia ori-
ginalment. També es remodela i amplia 
la cuina per donar un millor servei de 
restauració.

[ Se’n preserva el pati i es milloren els 
accessos refent la tanca que l’envolta.

[ El pati amb grans plàtans situat davant 
la façana del teatre s’obre totalment 
al carrer del Centre, eliminant la tanca 
existent entre el c. del Pintor Isidre No-
nell i el bar. D’aquesta manera el pati, ara 
interior, formarà part del carrer.

[ Es manté l’accés al teatre pel mateix 
lloc de sempre, a través de la façana 
d’entrada, també catalogada. El vestíbul 
quedarà connectat amb el bar.

[ Es manté l’ambient de proximitat i 
confort de l’espai de teatre amb un pati 
de butaques i una platea amb bona visi-
bilitat i acústica.

[ S’aconsegueix que l’edifi ci s’integri 
en el paisatge urbà de l’entorn, evitant 
solucions arquitectòniques excessiva-
ment rupturistes.

[ Se’n redueix considerablement l’afora-
ment (de 900 a 600 localitats). El teatre 
serà més petit que l’anterior quant a la 
capacitat d’espectadors, però més gran 
i amb millors condicions en els apartats 
escènic i tècnic. 

Així, el projecte fi nal és sostenible, res-
pecta l’entorn, conserva el màxim pos-
sible de l’equipament actual —allò que 
no es conserva s’havia d’enderrocar en 

Aquest dibuix 
mostra totes 
les parts 
de l’actual 
Artesà que es 
mantindran 
en peu amb el 
nou projecte, 
algunes 
catalogades 
i altres no: 
bar, vestíbul, 
façana i parets 
laterals del 
teatre. 

Imatge 
virtual de la 
futura sala 
petita, que 
tindrà una 
grada retràctil 
i que, per tant, 
podrà acollir 
activitats 
de diferent 
format.
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Se’n mantenen el bar i el pati
El bar i el pati mantindran la seva ubicació i funcionalitat 
actuals, però recuperaran l’antiga relació que existia 
abans entre aquests espais i el teatre. Tal com 
mostra la infografi a superior, es reobrirà la porta que 
comunicava el bar amb el vestíbul del teatre. D’aquesta 
manera es podrà accedir al teatre tant des de la porta 
principal del carrer com des del bar. A banda i banda 
d’aquesta porta es reobriran dues grans fi nestres, que 
permetran veure el vestíbul des del bar, i viceversa. 

Pel que fa al pati (foto de la dreta) mantindrà el seu 
caràcter d’espai tancat, així com tot l’arbrat actual. 
El mur perimetral es mantindrà, tot i que amb un nou 
disseny, i al tram del carrer del Centre s’enretirarà 
fi ns passada la primera línia de plàtans. Així, aquests 
arbres quedaran integrats a la vorera, que en aquest 
tram serà bastant més ampla que no pas ara. La 
paret del fons, que separa el pati de diversos edifi cis 
d’habitatges, acollirà una pèrgola amb vegetació. 

qualsevol de les tres opcions— i la nova 
construcció donarà resposta als requeri-
ments funcionals d’un teatre dimensio-
nat a la realitat del Prat.

Com serà el nou teatre?

El nou Teatre de l’Artesà complirà les 
recomanacions del Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya (PECCAT) per a 
municipis de més de 50.000 habitants. 
Les seves principals característiques són 
les següents:

[ Una sala gran amb capacitat per a 
611 espectadors. Tant la platea com 
l’amfi teatre estaran inclinats per facili-
tar la visió de l’escenari. Des del punt de 
vista acústic, s’ha dissenyat per a privi-
legiar especialment el so de la veu dels 
actors i actrius. La butaca més allunyada 
estarà a menys de 20 metres del teló. 
Serà, per tant, una sala acollidora i pro-
pera a l’escenari, càlida i confortable, de 
volumetria molt semblant a la de la sala 
original de l’antic teatre.

[ L’escenari tindrà una amplada de 23 
metres per una fondària d’11 a 12 m, i 
una alçada lliure mínima sota la pinta 
de 16 m. La boca de l’escenari tindrà una 
amplada total màxima de 14 m, per una 
alçada mínima de 7.

[ Hi haurà una sala petita que podrà 
acollir fi ns a 173 espectadors i tindrà 
una grada retràctil que, quan estigui 
recollida, permetrà que a la sala es facin 
diverses activitats. Serà, per tant, una 



EL PRAT

11
febrer 17

Un ple a porta tancada a causa de les 
protestes d’un grup de manifestants
El ple municipal en què es va aprovar el projecte de l’Artesà es va 
haver de celebrar a porta tancada a causa de les protestes d’un grup 
de persones convocades per la plataforma Salvem l’Artesà.

Els manifestants van exhibir pancartes i cridar consignes contra el 
projecte municipal per al teatre, impedint així l’inici del ple. Després de 
quatre intents infructuosos de celebrar la sessió amb normalitat, la Policia 
Local desallotjà el saló i el ple va començar amb dues hores i mitja de 
retard. Els dos regidors d’ERC i la regidora de CDC van abandonar la sala i 
el ple es va celebrar a porta tancada, sent retransmès en directe a través 
de www.elprat.tv i El Prat Ràdio (91.6 FM). Es pot visionar tot el ple 
sencer a través de l’apartat “Més / Ple Municipal” de www.elprat.tv

A favor del projecte del Teatre de l’Artesà van votar ICV-EUiA, PSC, 
PP i Cs, mentre que Se Puede i Guanyem van votar-ne en contra. 

El programa d’arts escèniques i música de la ciutat
El passat mes de novembre es va tancar un procés obert de treball per a fer una diagnosi de la situació de les arts escèniques de 
la ciutat. En aquest procés s’han fet cinc sessions obertes, amb la participació de 74 persones que formen part activa del teixit 
cultural i creatiu de la ciutat, per indicar les línies estratègiques que hauran de guiar la política municipal en els propers anys.

Fruit d’aquest procés de treball sorgeix l’aposta per la formació escènica i musical com la principal prioritat, tant pel que 
fa al treball amb els infants i joves com també en l’impuls de la formació en llenguatges artístics per a totes les persones. 

A més, el Prat compta amb un ric teixit creatiu que cal posar en valor i al qual cal donar suport i recursos per tal 
que pugui créixer i tenir un paper important. Els projectes locals comptaran amb espais i recursos per a la creació i 
la seva presentació pública a l’Artesà, juntament amb una programació escènica diversa i de qualitat que afavorirà 
l’accés de la ciutadania a la pràctica, al gaudi i al desenvolupament personal i col·lectiu a través de la cultura.

Les arts escèniques han de ser un espai de trobada, de diàleg i de cooperació entre agents diversos: músics, 
intèrprets, ballarins, agitadors, actors i actrius, directors, tècnics, alumnes, activistes, espectadors... L’Artesà 
esdevindrà un nucli agitador i connector de les arts en viu a la ciutat, posant en contacte i afavorint el treball conjunt 
amb gent interessada en el teatre i també en la cultura, tot recuperant el seu ús social al llarg dels anys.

L’aparició de l’Artesà ajudarà a reordenar els usos dels diversos recintes escènics millorant les condicions dels espais 
i les infraestructures. 

Durant 
el darrer 
any s’han 
refl exionat i 
replantejat 
les línies 
d’actuació 
municipals 
en el món 
de les arts 
escèniques 
(teatre, 
música, 
dansa, arts 
de carrer...).

sala multifuncional d’uns 175 metres 
quadrats.

[ El teatre està pensat perquè s’hi pu-
guin fer espectacles simultàniament a la 
sala gran i a la petita, sense interferèn-
cies de so ni de circulació de persones.

[ Disposarà de tres sales d’assaig (dues 
de 50 m2 i una de 100 m2) i una oferta 
completa d’espais auxiliars: vestíbuls, 
camerinos, despatxos, magatzems, etc.

[ L’accés dels camions i furgonetes per a 
la càrrega i descàrrega dels materials es 
farà pel carrer del Pintor Isidre Nonell ❧
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653 936 713
Una de las críticas más recurrentes que recibimos, a pesar de 
ir a todos los actos que nos permite la agenda y de tener la puerta del 
despacho abierta a todos, es que no somos accesibles a la ciudadanía, o 
como muchas veces nos dicen, “sólo se os ve en campaña”. En parte, a 
pesar de intentar lo contrario, tienen razón. 

La primera misión de un concejal debe ser estar en contacto con 
la ciudadanía, saber sus inquietudes, críticas, necesidades y problemas. 
Muchas veces la visión de los que nos gobiernan en esta ciudad difi ere 
mucho de las necesidades reales de los pratenses. No se puede gobernar 
desde los despachos, rodeados de concejales y cargos de confi anza, más 
preocupados por mantener su elevado nivel adquisitivo que de conocer 
las opiniones y críticas de nuestros vecinos.

Para intentar facilitar esta comunicación, propondremos que 
se creen las comisiones vecinales con derecho a veto, donde podamos 
escuchar de primera mano las opiniones, problemas, soluciones y críticas 
de nuestros vecinos. Tengo mis dudas de que nuestro alcalde tenga la 
valentía de aprobarlas. Mientras tanto y para facilitar mi contacto con 
vosotros, el número del título es mi teléfono. No dudéis en poneros en 
contacto conmigo.

Ple inusual
En el darrer ple de 2016 vam tractar el que nosaltres qualifi caríem 
com un dels temes més importants de la ciutat: pressupostos del 2017, 
ordenances i el projecte del nou Teatre de l’Artesà. Hauria d’haver estat un 
ple amb debat però que hagués transcorregut amb normalitat. Per primer 
cop, no va ser així. La plataforma Salvem L’Artesà va acudir al plenari i es 
va manifestar en contra d’un projecte amb el qual molts de nosaltres no 
estem gens d’acord, ni en com s’ha pres la decisió, ni en l’opacitat amb 
què s’ha portat tot, així com tampoc creiem necessària la gran despesa que 
suposa aquesta desmesurada obra de 15 milions d’euros quan encara hi 
ha molts problemes per solucionar de cara a la ciutadania.

Estem d’acord que les formes no van ser les correctes, però per cap 
de les parts. Les decisions importants del municipi no es prenen d’esquena 
als veïns i veïnes, sinó amb ells, i una de les nostres responsabilitats és 
escoltar també les disconformitats que comporten les nostres accions. 
D’altra banda, ens va saber molt greu que gent que es va apropar al 
plenari aquest dia moguts per l’interès a conèixer les afectacions respecte 
a la repartició de diners en els diferents blocs, haguessin de tornar a casa 
forçats per la situació.

    @GuanyemPratLlob          

Sempre hi ha una primera 
vegada
#14D2016. Serà difícil d’oblidar aquesta data en ser la primera vegada 
que una protesta de la societat civil provoca que el ple municipal s’hagi de fer 
a porta tancada després que el Sr. Tejedor ordenés el desallotjament de la sala.
Mentre uns criticaven a una “minoria”, nosaltres preguntàvem l’origen i 
els motius que van provocar que la protesta arribés a aquest punt. Quan 
t’equivoques de “clientela” passa això. De sobte s’escolta “això portarà 
conseqüències”. Suposo que la primera ha estat no rebre la dotació 
econòmica havent abandonat el ple una vegada constituït, segons 
paraules de l’alcalde. Coincidint en el temps, a la inauguració de la 
Fira Avícola, un gest de molt mala educació va fer que el Sr. Tejedor no 
esperés la consellera d’Agricultura i comencés, ell sol, el passeig inaugural. 
Molt lleig, Lluís! I per acabar, denunciar actuacions que fan recordar 
“antics règims”: l’equip de govern inverteix diners públics per saber 
quants signants del manifest de “Salvem l’Artesà” estan empadronats 
al Prat i quants no. El patrimoni el poden defensar des de qualsevol 
indret i per això gent de fora del poble defensa “L’Artesà de tots”.
Poques mires i poques ganes de protegir la nostra història. Només 
recordar, a qui no n’és conscient, que el Prat de Llobregat existia abans 
de l’any 1982. Tenim una història local més llarga, companys!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Més diners municipals 
per als estudiants
Al ple municipal de gener es va aprovar una moció que demanava 
a la Generalitat la reducció de les taxes universitàries i l’augment de les 
beques per a estudiants, una moció sense cap implicació real i que surt de 
franc a l’Ajuntament. Nosaltres ens hi vam oposar per diversos motius.
En el redactat d’aquesta, s’obviaven diversos aspectes importants 
i es feia un diagnòstic parcial de la realitat. S’hi obviaven fets tan 
rellevants com que Catalunya només representa el 15% de la població 
universitària de l’Estat espanyol i únicament rep l’11% del total de 
les beques. Tampoc s’hi explica que des de l’any 2001 l’Estat ha 
incomplert la sentència del Constitucional que l’obliga a traspassar la 
gestió i els recursos de beques a la Generalitat en diverses ocasions 
i que suposaria més de 150 milions d’euros per a aquestes.

Aquesta moció ha estat presentada per l’equip de govern 
d’un dels ajuntaments amb més pressupost per habitant de 
Catalunya i que enguany només destinarà vint mil euros a aquestes 
beques. Si aquest tema ens preocupa de veritat, augmentem 
els recursos municipals que destinem a beques per ajudar els 
estudiants que ho necessiten i deixem-nos de politiqueria. 

http://convergents.cat/elprat/
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El futur de les pensions
Els sistemes públics de sanitat, educació i pensions s’han 
considerat, tradicionalment, com els pilars bàsics de l’estat del benestar. En 
aquests darrers anys hem assistit a un qüestionament sistemàtic d’aquests 
sistemes i a una retallada continuada dels serveis. Aquest fet fa perillar la 
capacitat de complir els objectius de redistribució, equitat i solidaritat social 
per als quals es van crear. Pel que fa a les pensions públiques, s’ha intentat 
dibuixar un panorama ombrívol respecte a la capacitat del sistema per a
mantenir-se en el futur. S’indiquen alternatives com allargar l’edat de jubilació 
o reduir-ne la quantia —que ja és ínfi ma en molts casos— o recórrer a plans
privats. Lluny d’aquesta lectura parcial, hem de reivindicar un sistema 
públic que permeti mantenir unes pensions justes. Els mecanismes de 
dotació de recursos han de sortir del pressupost general, si no n’hi ha 
prou amb les aportacions de les persones amb activitat laboral. Hi ha 
diversos mecanismes per a incrementar les aportacions, sota la màxima 
que el qui té més ha d’aportar més. No ens podem deixar portar per les 
lectures pessimistes o per les receptes neoliberals que perjudiquen el 
conjunt de la població. Cal reivindicar una estratègia a llarg termini que 
generi i destini nous recursos al nostre sistema públic de pensions, que 
en pugui garantir la sostenibilitat i millori les actuals i futures pensions.

www.iniciativa.cat/elprat

Educació de qualitat?
Els resultats de l’Informe Pisa 2015, publicats el desembre, 
mostren una millora en les dades corresponents a Catalunya. Si bé cal 
celebrar aquesta millora, encara ocupem la cinquena o sisena posició 
global o per matèries entre les comunitats autònomes, respectivament. 
El paper fonamental que una educació pública de qualitat té com a 
anivellador social corre perill i els experts alerten que Catalunya és 
una de les comunitats en què el nivell socioeconòmic té un pes més 
important en els resultats educatius. Les solucions passen perquè el 
govern de Catalunya fi xi l’educació com una de les seves polítiques 
centrals i assoleixi l’objectiu del 6% d’inversió educativa acordat per la 
Llei d’Educació de Catalunya de 2009. Ara no arribem ni al 2,2%. També 
han d’augmentar les partides destinades a la construcció, reforma i millora 
dels centres educatius, augmentar les places de professorat i assegurar-
ne el reciclatge professional permanent. Cal garantir la substitució de 
les baixes des del primer dia, augmentar les plantilles i recuperar la 
sisena hora a l’educació pública perquè la renda familiar no sigui tan 
determinant en el rendiment escolar. Encara som lluny de l’excel·lència. 
Queda molta feina a fer. Els socialistes apostem per l’educació pública 
de qualitat i aquestes són algunes de les nostres propostes.

    @PerezJP_   

¿Por qué votamos no a los 
presupuestos municipales?
En nuestras asambleas previas a los plenos y en los días que 
tuvimos para estudiarlos en profundidad, llegamos a la conclusión de que 
estos presupuestos expresaban continuismo político (lo cual es lógico) y no 
marcaban una intención de cambio en el tipo de gestión ni a nivel económico, 
ni de contratación ni a nivel social. Por ejemplo: se continúa apostando 
por la externalización de servicios y de gestión de diversos equipamientos 
públicos; nosotros quisiéramos estar encaminados hacia la gestión directa, 
teniendo en cuenta diversos modelos, sobre todo aquellos que apuesten por 
la economía social y responsable. Tampoco hay una inversión importante 
en cuanto al problema de vivienda que sufre nuestro municipio debido 
a la escasez y a los precios, ni se apuesta de forma contundente por la 
vivienda social de gestión municipal, que contemple no sólo parámetros 
económico-sociales de las familias, los más importantes, sino también de 
emancipación para la juventud y para las mujeres. Ponemos estos ejemplos, 
que para nosotros son fundamentales, aunque hay más, pero sólo tenemos 
1.500 caracteres. Estamos convencidos de que nuestro ayuntamiento 
goza de la sufi ciente capacidad económica para poder impulsar proyectos 
innovadores y progresistas e incluso ser pionero y referente en la inclusión de 
nuevos modelos de gestión y llevar un paso más allá a nuestro municipio.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Ecopropuesta
Hace unos días han comenzado las obras para remodelar la avenida 
Montserrat, que durarán dos años aproximadamente. El Grupo Municipal 
de Ciutadans hemos realizado un ruego, en el pleno de diciembre, y hemos 
vuelto a insistir en este último del mes de enero, solicitando al equipo de 
gobierno que reconsidere la posibilidad de utilizar esta gran y costosa 
obra pública para disponer de un carril bici y así poder circular con total 
seguridad de una punta a la otra de El Prat por este eje y apostar por un 
modelo de ciudad protectora con el medio ambiente.

En estas últimas semanas estamos viendo cómo se tienen 
que producir en algunas ciudades medidas drásticas para reducir la alta 
contaminación, ya sea no permitiendo estacionar en ciertas zonas o 
directamente impidiendo circular a determinados vehículos, dependiendo 
de la paridad o no de sus matrículas. Desde C’s creemos que no podemos 
dejar pasar esta oportunidad única y animamos al gobierno a rectifi car, ya 
que creemos que es una buena iniciativa apostar por este tipo de vehículo 
cardiosaludable y cero-contaminante en nuestro municipio por muy 
distintos factores, pero especialmente para contribuir de manera efectiva a 
la protección medioambiental de nuestro entorno.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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UN PESSEBRE ROMÀ
El 15 de desembre es va inaugurar el pessebre de la pl. de la 
Vila, enguany inspirat en la Roma clàssica. Aquest pessebre, 
que dona el tret de sortida a les festes nadalenques, és 
fruit del treball de gent gran voluntària que durant els 
mesos previs en construeix les diferents escenografi es 
i fi guretes. A l’acte d’inauguració també va tenir lloc 
una fi ra de productes artesans i l’actuació d’alumnat de 
l’Escola de Música del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

                                         “FEM NADAL” A SANT COSME
El barri de Sant Cosme va celebrar una nova edició 
d’aquesta activitat que vol celebrar Nadal al barri en 
comunitat. Entitats, serveis i comunitat educativa es van 
mobilitzar per guarnir i ambientar els carrers del barri amb 
la temàtica nadalenca. www.elprat.cat/barrisantcosme

NOU APARCAMENT PROVISIONAL SOBRE EL TÚNEL DE LES VIES
L’Ajuntament del Prat construirà un aparcament provisional 
gratuït sobre el túnel de les vies d’Adif, entre l’estació de 
Renfe i el c. Major. L’objectiu d’aquest pàrquing és assumir els 
vehicles dels barris propers que, a causa de les obres de l’av. 
de la Verge de Montserrat, es vegin desplaçats gradualment 
cap a l’exterior de la ciutat a l’hora de trobar aparcament. 
Aquest aparcament provisional, que tindrà 167 places i 
estarà acabat d’aquí a 4 mesos, se sumarà als aparcaments 
ja habilitats amb el mateix objectiu a l’Eixample Sud. 

LES ESCOLES REDUEIXEN UN 10% EL CONSUM D’ENERGIA L’ANY 2016
Durant l’any 2016, les escoles del Prat han reduït en conjunt el 
consum d’energia en un 10%, en concret 325.628 kwh menys 
que l’any anterior, que és l’equivalent al consum d’electricitat 
de 37 famílies i del consum de gas de 40 famílies del Prat en 
un any. Totes les escoles de primària de la ciutat participen 
en el programa 50/50: meitat per a tu, meitat per a mi, que 
consisteix a repartir-se a parts iguals amb l’Ajuntament l’estalvi 
econòmic aconseguit amb la reducció del consum d’energia.  
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                   EN MARXA LES OBRES DE PROLONGACIÓ DEL CARRIL BICI DE LA PLATJA
Ja estan en marxa les obres de prolongació del carril bici del 
passeig de la platja, que arribarà fi ns a l’aparcament del fi nal. 
També es farà un camí de sauló per a vianants. El carril bici, 
que ara acaba poc abans del CRAM (Centre de Recuperació 
d’Animals Marins), es prolongarà 1,1 km i estarà asfaltat. La 
tanca que separa la zona aeroportuària del passeig de la 
platja es desplaçarà uns quants metres cap a l’interior per 
donar cabuda a aquests nous espais i, a més, es crearan dues 
llacunes que s’ompliran naturalment amb aigua del freàtic. 

Ja és ben visible l’estructura principal del centre 
logístic que l’empresa americana de comerç 
electrònic Amazon està construïnt al parc de 
negocis Mas Blau II de la nostra ciutat, que està 
previst que comenci a funcionar aquest any 
2017 amb una plantilla inicial de 500 treballadors 
i treballadores i que preveu donar feina a 
1.500 persones en un termini de tres anys. 

EL CENTRE LOGÍSTIC D’AMAZON VA PRENENT FORMA

EL ROTARY CLUB DEL PRAT CELEBRA 25 ANYS 
El Rotary Club va celebrar els 25 anys de presència al 
Prat amb un acte celebrat a l’auditori del Cèntric, que va 
comptar amb l’actuació de la Banda de Música del Prat. 
Durant aquests 25 anys, una cinquantena de membres 
han format part del Rotary Club del Prat, una associació 
internacional formada per empresaris i professionals 
que presten serveis humanitaris, promouen estàndards 
ètics en l’ocupació i ofereixen beques a estudiants sense 
recursos, entre altres actuacions. Vídeo a www.elprat.tv

El passat 19 de gener es va 
celebrar el Dia Internacional 
de la Mediació i els 20 anys del 
programa de mediació a la 
ciutat. Per commemorar-ho, 
i dins d les actuacions  dels 
Serveis de Mediació, des del 
programa de Prevenció de 
Confl ictes Comunitaris es va 
organitzar una acció formativa 
dirigida a les entitats de la ciutat, 
que sota el nom de “Mediació, 
Compromís i Diàleg Ciutadà”, 
volia refl exionar sobre la gestió 
de confl ictes i donar eines 
a les persones assistents.

EL SERVEI DE MEDIACIÓ FA 20 ANYS
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Consultas sobre
las cláusulas suelo

Oficina de Prat Espais, en la av. del Onze de Setembre.

El Ayuntamiento de El Prat, mediante la 
empresa municipal Prat Espais, atiende 
consultas sobre las cláusulas suelo hipo-
tecarias. La ofi cina pone a disposición de 

la ciudadanía un nuevo asesoramiento 
para responder preguntas como las si-
guientes: ”¿Qué es una cláusula suelo?“ 
“¿Mi hipoteca tiene cláusula suelo?” “Ya 

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento 

he fi nalizado mi préstamo y tenía cláu-
sula suelo. ¿Puedo reclamar?” “Firmé un 
acuerdo renunciando a reclamar por la 
cláusula suelo. ¿Qué puedo hacer aho-
ra?” “¿Cómo reclamar a mi entidad fi -
nanciera las cantidades pagadas por el 
efecto de la cláusula suelo?”

Las personas interesadas pueden solici-
tar cita previa en Prat Espais (av. del Onze 
de Setembre, 82-84; tel. 93 370 50 54; 
info@pratespais.com) ❧

Más información en www.pratespais.com

Un servicio especial de 
asesoramiento responde              
las dudas y preguntas                                
sobre las cláusulas 
suelo hipotecarias

DUDAS Y PREGUNTAS

Las personas interesadas 
pueden solicitar cita previa 
en Prat Espais (av. del Onze 
de Setembre, 82-84; tel. 93 370 
50 54; info@pratespais.com)

EN PRAT ESPAIS
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El Prat aprofi ta els 
recursos culturals

[ La Diputació de Barcelona ha 
publicat les dades comparatives 
de 2015 de les polítiques culturals 
del conjunt de 17 municipis de la 
província, entre les quals apareixen 
per primera vegada les dades del 
Prat. La nostra ciutat destaca pel bon 
posicionament en l’ús i aprofi tament 
dels recursos en la majoria d’àmbits: 
biblioteques, espais escènics, centres 
culturals polivalents, espais de 
creació, festes populars, etc. Les 
dades completes es poden consultar 
a la web elprat.cat/cultura.]

Models d’integració i 
polítiques interculturals

[ A fi nals de gener es va 
realitzar una jornada sobre 
“Models d’integració i polítiques 
interculturals” adreçada al personal 
tècnic municipal. A la jornada, 
dirigida per Dani de Torres (expert 
en polítiques innovadores de gestió 
de la diversitat del Consell d’Europa 
i director de la Red Española de 
Ciudades  Interculturales), es va 
refl exionar sobre els reptes que 
planteja l’augment de la diversitat 
sociocultural tant a nivell global com 
local i aprofundir en l’enfocament 
intercultural, per augmentar 
la capacitació de les persones 
assistents i poder implementar 
polítiques que reconeguin 
positivament la diversitat social i 
cultural a favor de tothom.]

Orientació 
acadèmica i
professional
Jornades per a l’alumnat
de 2n de batxillerat i ESO

L’orientació acadèmica i professional 
pretén facilitar, al fi nal del batxillerat i 
ESO, la presa de decisions de l’alumnat 
per seguir altres estudis o per incorpo-
rar-se al món laboral. L’Ajuntament del 
Prat complementa la feina que fan els 
centres educatius, amb diverses activi-
tats orientadores.

El 16 de febrer                        
al Cèntric

Un exemple són les 19es Jornades 
d’Orientació Acadèmica i Professional 

(JOAP), adreçades a l’alumnat de 2n de 
batxillerat, que es faran el dijous 16 de 
febrer al Cèntric. Les Jornades, organit-
zades per les regidories de Joventut i 
Educació de l’Ajuntament i pels instituts 
de batxillerat de la ciutat, es progra-
men en el marc de treball de la Xarxa 
d’Orientació del Prat.

A les jornades es donarà informació 
relativa a estudis superiors, comptant 
amb la participació de professorat de di-
ferents facultats, escoles i centres de FP 
de la ciutat, així com de joves de la ciutat 
que estan cursant estudis superiors.

També hi haurà un espai de fi ra, amb 
dos Punts d’Orientació Personalitzada 
que atendran individualment o en petit 
grup a joves que tinguin dubtes sobre 
el seu itinerari formatiu i/o professio-
nal. Tots els dimecres de 17 a 20 h a El 
Lloro, Serveis de Joventut es pot rebre 
aquesta atenció personal des del servei 
d’Assessoria d’Orientació Acadèmica i 
Professional ❧

Una de les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional celebrades al Prat.
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Aquest Carnaval serà
l’enveja de tothom

Del 23 de febrer a l’1 de març arriben 
els dies més bojos del calendari popular 
festiu. La ciutat es vestirà per a donar la 
benvinguda al Carnaval, que, seguint el 
cicle dels Set Pecats Capitals, enguany 
tindrà com a protagonista l’Enveja. 

Moltes novetats

Des de fa mesos, la Comissió de Carna-
val treballa per preparar un Carnaval 
que arriba amb moltes novetats. La pri-
mera és el nou Conte de Carnaval, re-
dactat per l’autor pratenc Pau Bou i que 
recull els continguts i simbolismes de la 
tradició del Carnaval a la nostra ciutat. 
Vinculades amb aquest relat, es faran 
diferents activitats infantils als centres 
cívics. 

Màscares dels 
Pecats Infantils

També veurem per primera vegada a 
la Rua Infantil les màscares dels Pecats 
Infantils, inspirades en el número set: 
set màscares relacionades amb les set 
notes musicals, set colors i set formes 
geomètriques, que creen set personat-
ges diferents per a explicar cada un dels 
pecats. 

Canvi de                               
recorregut

La modifi cació més important la veu-
rem en el recorregut de les rues de 
Carnaval del dissabte 25 de febrer. Amb 
motiu de les obres a l’avinguda de la 
Verge de Montserrat, els recorreguts 
habituals de les rues s’han de modifi car. 
D’aquesta manera, la Rua Infantil sor-
tirà del Cèntric Espai Cultural a les 18 h, 
continuarà pel c. de Lleida, Carretera de 
la Marina, av. de la Verge de Montserrat 
fi ns a l’av. del Pare Andreu de Palma. La 
Rua d’Adults també variarà el recorre-

El Carnaval del Prat 2017 se celebrarà del 23 de febrer a l’1 de març i continuarà 
el cicle dels Set Pecats Capitals; enguany, la protagonista serà l’Enveja

gut: el punt de sortida serà el c. del Co-
ronel Sanfeliu cantonada amb l’av. de 
l’Onze de Setembre, i continuarà pel c. 
de Lleida, Carretera de la Marina i l’av. de 
la Verge de Montserrat fi ns arribar a l’av. 
del Pare Andreu de Palma, on, davant de 

La Capsa, les comparses podran fer els 
seus lluïments ❧

Consulteu les afectacions de trànsit                    

i la resta de novetats del Carnaval a la web 

www.elprat.cat/carnaval
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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

L’espectacle Relato de un náufrago, previst per al 
diumenge 26 de febrer al Teatre Modern amb Emilio 
Gutiérrez i Àngel Llàcer, ha cancel·lat la seva gira a causa 
de malaltia d’un dels intèrprets. Us informarem el més aviat 
possible de la nova proposta de programació a elprat.cat. 
Per a qualsevol dubte o qüestió, podeu escriure un correu 
electrònic a cultura@elprat.cat

Jordi Savall 
presenta Diàlegs i 
improvisacions
Savall fa més de 40 anys que es dedica 
a la recerca de músiques antigues 
abandonades en la foscor de la 
indiferència i de l’oblit. L’obra del mestre 
recupera tota l’essència i el misteri de 
la música antiga per tal d’oferir-les a 
l’espectador contemporani amb la 
seva màxima bellesa i expressivitat. 

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 19, a les 19 h 
Entrada: 12 €

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jordi-savall-presenta-dialegs-i-improvisacions
www.elprat.cat
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Afores Fest
Primera 
edició 
d’aquest 
festival de 
música 
que 

presenta un cartell amb bandes 
emergents que es volen consolidar en 
el panorama musical actual. 

Tronco + Cabiria + The 
Crab Apple + C.I.A.N.U.R.O

La Capsa. Divendres 3, a les 22.30 h

The Parrots + WANN + The 
Lava Fizz 

La Capsa. Dissabte 4, a les 22.30 h
Entrada: 12 € els dos dies (2 
consumicions) i 8 € un dia 
(1 consumició)

Enric Montefusco
Enric 
Montefusco 
comença 
oficialment 
la seva 
carrera en 
solitari amb 
un debut, 
Meridiana, 

que redefineix el seu so a partir d’ecos 
diversos.

La Capsa. Divendres 10, a les 21 h 
Entrada: 10 € anticipada i 14 € 
a taquilla

Ornamento y Delito 
en concert 

Ornamento y Delito 
ens porten el seu 
estil que beu de 
músiques dels 80 
i 90, des del post-

punk, la new wave, el glam o la psicodèlia. 
Visiten La Capsa amb Por qué Jeanette i 
Comando Suzie.

La Capsa. Dissabte 11, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € anticipada i 10 € a 
taquilla

Micro Obert
Tothom que ho vulgui, 
sense importar estil ni 
nivell, podrà pujar a 
l’escenari del bar de 
La Capsa per donar 
a conèixer les seves 
cançons i projectes. 

La Capsa. Diumenge 12, a les 19 h

Mardemarmo +  Böira
Nit de rock 
instrumental a 
La Capsa amb 
un cartell doble: 
Mardemarmo amb 
el seu post-rock  i 

Böira, amb un estil d’atmosfera de banda 
sonora.

La Capsa. Dissabte 18, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € amb consumició inclosa 

Timbals a la nit 
de Bertold Brecht
El Teatre Kaddish presenta el resultat del taller d’escenificació, sota la direcció 
d’Israel Solà.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas. Dissabte 11, a les 20.30 h
Diumenge 12, a les 19 h

Dijous teatre: 

Hostiando a M.
Primer treball d’Agnès Mateus, performer i artista multidis-
ciplinària, com a creadora, juntament amb Quim Tarrida.

Teatre Modern. Dijous 16, a les 20 h. Entrada: 10 €

Mostra de tallers d’interpretació amb ETC 
El club dels 5
Cinc adolescents ben diferents són castigats a l’escola un dissabte.
Teatre Modern. Dissabte 4, a les 21 h. Entrada: 8 €
Taxi
Un taxista amb una vida tranquila, amaga un secret.
Teatre Modern. Diumenge 5, a les 19 h. Entrada: 8 €
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L’ENVEJA
Dijous Gras (23 de febrer)
A la pl. de l’Enveja (antics jardins de la Pau) 
A les 17 h, jocs de Carnaval. Concurs de 
Truites i Gran Truitada Popular 
A les 18 h, processó del Ninot de 
Carnestoltes i la cort dels Set Pecats 
Capitals. A continuació, pregó d’inici del 
Carnaval

Divendres de Carnaval 
(24 de febrer)
Rues de Carnaval al barri de Sant Cosme, 
a partir de les 10 h

Dissabte de Carnaval  
(25 de febrer)
Carnaval als Mercats. Cercavila pels 
mercats i ball tradicional amb Picacrestes
Rues de Carnaval
A partir de les 17.30 h, rua infantil
A partir de les 19 h, rua d’adults
Carrers i places de la ciutat. Final a l’av. 
Pare Andreu de Palma
Consulteu recorreguts aelprat.cat/carnaval 
Gran Festa de Carnaval amb Raggatunning
La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge de Carnaval 
(26 de febrer)
Ball familiar amb Albercocks, pasarel·la
de disfresses 
Pl. de Catalunya, a les 17.30 h

Dilluns de Carnaval (27 de febrer)
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
A les 17 h, taller infantil: Carnaval d’en 
Galepis
A les 18.30 h, circ de Carnaval: El circ 
Filixic, amb la cia. Filigranes

Dimarts de Carnaval (28 de febrer)
Taller infantil: Carnaval d’en Galepis 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17 h
Pati de l’Artesà
A les 19 h, Vetlla de Sa Majestat 
Carnestoltes. A continuació, Ball i Sopar 
d’Alforja

Dimecres de Cendra (1 de març)
A la pl. de l’Enveja (antics jardins de la Pau)
A les 18 h, inici de la Processó del Plor i 
el Dol per Sa Majestat Carnestoltes
A la pl. de la Vila
A les 18.30 h, animació infantil amb 
Jaume Barri i Sardinada popular
A partir de les 19.30 h, lectura del 
testament de Sa Majestat Carnestoltes 
A continuació, processó fins a la pl. de 
l’Esglèsia i encesa de la foguera de la 
Quaresma

C  ARNAVAL

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-descenificacio-teatre-kaddish-timbals-la-nit-de-bertold-brecht
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/dijous-teatre-hostiando-m-dagnes-mateus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-club-dels-5-amb-etc
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taxi-amb-etc
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/afores-fest-tronco-cabiria-crab-apple-cianuro
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/afores-fest-parrots-wann-lava-fizz
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/enric-montefusco
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ornamento-y-delito-por-que-jeanette-comando-suzie
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/micro-obert
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mardemarmo-boira
www.elprat.cat/carnaval


ENCARA POTS VISITAR

Per bruixa i metzi-
nera. La cacera de 
bruixes a Catalunya
Cèntric Espai Cultural
Fins el 25 de febrer 

Josep Bel Mauri

Gent i altres històries
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 12 de febrer

Lo urbano invisible
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Fins el 26 de febrer

NOVA EXPOSICIÓ

Àlex Juménez

Ecodisseny. 
Disseny de producte 
i ecoinnovació

Mostra d’apro-
ximació als 
processos tècnics 
i creatius en el 
disseny industrial. 

Centre cultural 
Remolar

Del 15 de febrer al 31 de març
Inauguració: dimecres 15, a les 20 h

Cine Club

Sing Street de John Carney
2016, Irlanda. Idioma: anglès (VOSE)

En Connor té quinze anys i viu en el Dublín 
dels anys vuitanta. Vol fugir de la família i 
impressionar una noia que li agrada.
Prèviament es projectarà el curt 

#Mementomori d’Alícia Duran
Cine Capri. Dimecres 15, a les 19.45 h

Programació del Cine Capri
Consulteu tota la programació al web 
www.cinecaprielprat.com o truqueu al 93 379 59 43

Estrena del 
curtmetratge 
Superior 
Derecho
En Pau, un nen introvertit 
de set anys, veu i observa 
com un home misteriós el 
segueix i vigila allà on va. 

Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 11, 
a les 20.45 h

La ciència de les dones 
Taula rodona sobre 
la tasca científica 
de les dones al 
llarg de la història. 
Amb Marta Casals 
de moderadora i 
la participació de 
les doctores Anna 

Carreres, Begoña Aran, Carlota Dobaño i 
Francesca Figueras.

Cèntric Espai Cultural. Dijous 9, a les 19 h

El cultiu de l’art 
amb Maite Marín
La ponent ens aproparà 
la seva experiència 
amb les arts plàstiques: 
dibuix, pintura i gravat. 
Organització: Tintablava

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 16, a les 19.15 h

El Descompositor
El Rock Laietà amb Jordi Batiste

Jordi Batiste, fundador, 
veu i baixista de 
Màquina! i part del 
projecte Ia & Batiste, 
ens aproparà des d’una 
perspectiva personal la 

trajectòria històrica de l’anomenat Rock Laietà. 

La Capsa. Dijous 16, a les 19 h

La cacera de bruixes a 
Catalunya: estat actual 
de la recerca
amb Pau Castell
El doctor Pau Castell Granados, especialitzat 
en l’estudi de la bruixeria i la cacera de bruixes 
a Catalunya, ens posarà al dia dels resultats de 
les últimes investigacions sobre aquest tema, 
tan proper com silenciat, de la nostra història.
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 21, a les 19 h

Cloenda de 
l'exposició 
JULIO JULIÁN. 
Retrospectiva
Cloenda de l’exposició amb una 
presentació de les conclusions 
extretes de la investigació del 
Colectivo Julio i un dinar popular. 

Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 12, a les 11.30 h
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EFECTE VORA
Recorregut performatiu a la reserva 
natural del delta del Llobregat amb 
l’artista Quim Packard, guanyador 
de la convocatòria UNZIP 2016 
(projecte deslocalitzat).  

Centre d'Art Torre Muntadas 
Dissabte 11, a les 9.45 h 
Cal inscripció prèvia a 
unzip@elprat.cat 

Club de 
Gastronomia amb... 

Eugeni 
Muñoz
Eugeni 
Muñoz 
ha sabut 
continuar 
els més de 
60 anys 

de tradició familiar pastissera tot 
mantenint i modernitzant les seves 
propostes. 

Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa. Dilluns 20, 
a les 19 h. Entrada: 4 €
Cal inscripció prèvia 

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taula-rodona-la-ciencia-de-les-dones
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-cultiu-de-lart-carrec-de-maite-marin
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-descompositor-el-rock-laieta-amb-jordi-batiste
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-cacera-de-bruixes-catalunya-estat-actual-de-la-recerca-carrec-de-pau
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cloenda-de-lexposicio-julio-julian-retrospectiva
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/bruixa-i-metzinera-la-cacera-de-bruixes-catalunya
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/gent-i-altres-histories
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/exposicio-lo-urbano-invisible
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/estrena-del-curtmetratge-superior-derecho
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-la-pellicula-sing-street
www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/club-de-gastronomia-ambeugeni-munoz-de-la-pastisseria-munoz-de-sant-vicenc
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ecodisseny-disseny-de-producte-i-ecoinnovacio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/efecte-vora-recorregut-performatiu-la-reserva-natural-del-delta-del-llobregat


TEATRE, MÚSICA I 
DANSA
Cia Butai Produccions

Draps
Edat recomanada de 3 a 7 anys
Un bon dia, una flor extraordinària creix al 
jardí d’en Draps, però per més que busca 
informació no en troba per enlloc.

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

Quintet Quatre + 1
Pere i el Llop

El Quintet Quatre 
+1, formació de 
vent especialitzada 
en música, clàssica 
i moderna, adapta 
el clàssic Pere i el 

Llop per aproximar la música en totes les 
seves expressions, als més menuts. 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 12, 
a les 18 h. Entrada: 6 €

CIA. ROBERTO G. ALONSO

Almazuela
A Almazuela 
res sembla el 
que és. Un 
món ple de 
fantasia que 
navega entre 
el que és real 

i irreal i que té en l’element visual el seu 
punt fort. 

Teatre Modern. Diumenge 19, 
a les 18 h. Entrada: 6 €

LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i 
nenes, de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 4. Aigua amb Elisabeth 
Ulibarri (conte inclusiu)
Dissabte 11. Contes de l’hort 
amb Anna García
Dissabte 18. Els colors amb el 
Teatre Kaddish
Dissabte 25. Carnestoltes 
amb Anna G. Cuartero

Dimarts 7, a 
les 17.30 h i 
dissabte 11, 
a les 10.30 h
L’hora dels 
nadons: Sons 

per a nadons amb Alquímia Musical

Divendres 17, a les 18 h. Storytime: 
The Dressmaker amb Kids&us

Laboratori de 
lectura en família
Per a famílies amb infants de 
4 a 9 anys
Al rebost del cau amb Marta Roig 
Un laboratori sobre ratolins en 
homenatge al 50 aniversari de la 
publicació del Frederick, de Leo 
Lionni.

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 2, a les 18 h

TALLER
Taller del dimecres 
Recomanat per a nens i nenes de 
4 a 8 anys
Escultures de colors i equilibri 
amb Stella Rubio
Jugarem i farem una escultura plena de 
colors, formes i equilibri. 

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 15, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic): 
Oblobots
Els Oblobots són 
uns robots colorits 
fets amb peces 
impreses en 3D. 
Muntarem el nostre 

personatge jugant amb la plastilina 
conductiva i afegint-hi altres elements 
electrònics que li donaran vida.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 16, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

JOCS
Racó del Joc
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 
17.30 h. Grup de grans (de 4 a 6 anys) 
a les 18.30 h
Dissabte 4. Fem dolços!
Dissabtes 11 i 18. Ens disfressem 
d’indis!

Activitats de lleure 
DE febrer

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 15 
CAMINADA A IGUALADA
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 €

DIMECRES 22 
Visita al museu de la música: 
viatja amb l’Orpheus
Recorregut per la col·lecció d’instruments del 
Museu de la Música amb el propòsit de fer 
un breu viatge per la història de la música i 
conèixer els instruments més importants de 
diferents èpoques i cultures.
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €

DIMARTS 28
Ball de Carnestoltes
Ball amb orquestra 
Equipament Delta del Llobregat, 
a les 16.30 h. Entrada lliure
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http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-aigua-conte-inclusiu-amb-elisabeth-ulibarri
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-de-lhort-amb-anna-garcia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-els-colors-amb-cia-teatre-kaddish
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-carnestoltes-amb-anna-g-cuartero
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-sons-nadons-amb-alquimia-musical
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-sons-nadons-amb-alquimia-musical-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/conte-en-angles-dressmaker-amb-kidsus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/laboratori-de-lectura-en-familia-al-rebost-del-cau-amb-marta-roig
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-del-dimecres-escultures-de-colors-i-equilibri-amb-stella-rubio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-oblobots
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-fem-dolcos
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-ens-disfressem-d-indis
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-ens-disfressem-d-indis-segona-sessio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/draps-cia-butai-produccions
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-familiar-pere-i-el-llop-carrec-de-del-quintet-quatre-1
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/almazuela
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El pressupost per al 2017 continua 
augmentant la despesa social contra 
els efectes de la crisi

El pressupost anual és el document guia 
de l’acció de govern, la concreció d’allò 
que es pretén fer.  En aquest sentit, mos-
tra la direccionalitat de la despesa públi-
ca, que destaca tant per les actuacions 
destinades a pal·liar els efectes de la crisi 

com per l’esforç inversor en grans projec-
tes d’impacte per a la ciutat.

En el ple municipal celebrat el 14 de 
desembre es va aprovar inicialment el 
pressupost de l’Ajuntament i el de les 
empreses municipals (Aigües del Prat, 

Prat Espais i El Prat Comunicació). El pres-
supost de l’Ajuntament suma 89 milions 
d’euros, un 2,7% més que el de 2016, i 
el del grup —Ajuntament més empre-
ses municipals— puja a 103,7 milions 
d’euros, més d’un 8% que el de l’any 2016.

L’Ajuntament presenta uns comptes sanejats, amb la pràctica eliminació 
de l’endeutament bancari, fet que li permet augmentar tant la despesa corrent 
com la d’inversions

Pressupost de l’Ajuntament i de les empreses municipals 
per al 2017

Pressupost 2017

Ajuntament

Aigües del Prat, SA

Prat Comunicació, SL

Prat Espais, SLU

Total 

89.012.136,00 €

   8.791.379,53 €

734.260,17 €

8.604.440,00 €

Ordinari 

79.658.205,00 €

8.010.646,95 €

734.260,17 €

2.661.440,00 €

Inversions 

9.353.931,00 €   

780.732,58 €

0,00 €

5.943.000,00 €

Pressupost consolidat
(tretes transferències 
internes i amortitzacions)

Total 

103.721.995,04 €

Ordinari 

87.994.331,46 €

Inversions 

15.727.663,58 €
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

L’aprovació dels comptes va comptar 
amb els vots favorables dels grups que 
formen l’equip de govern, ICV-EUiA i el 
PSC; els vots en contra del PP, C’s i Se 
Puede, i l’abstenció de Guanyem i dels 
dos regidors no adscrits.

La prioritat, l’atenció 
a les persones

Una de les característiques del pres-
supost per al 2017 és la prioritat que 
atorga a les polítiques d’atenció a les 
persones, que segueixen la tendència 
dels darrers anys, amb forts increments 
en les despeses associades a mitigar 
les conseqüències que té la crisis sobre 
moltes famílies.  En aquest sentit, és re-
llevant el creixement en els darrers 10 
anys (2007–2017) de l’àmbit dels Ser-
veis Socials (un 176%) i de Promoció 
Econòmica (un 129%).

Educació i cultura

També cal destacar la continuïtat en 
l’aposta per l’educació i la cultura, que 
queda refl ectida en diferents capítols 
del pressupost tant en despesa corrent 
com en inversions, com per exemple les 
beques per a activitats extraescolars, 
programes d’educació a temps complet, 
suport als estudis postobligatoris, oferta 
formativa diversifi cada, i nous projectes 
culturals per a la ciutat ❧

Evolució de la despesa en Serveis Socials 
i Promoció Econòmica 2007-2017
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Evolució de l’endeutament municipal
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Disminució de 
l’endeutament
La progressiva disminució de 
l’endeutament municipal, fet 
que suposa un gran estalvi 
en el pagament d’interessos i 
amortitzacions, permet destinar 
més recursos a la despesa 
ordinària. Tal i com mostra la 
gràfi ca adjunta, l’any 2011 (fa 6 
anys) l’endeutament municipal 
consolidat era de gairebé 52 milions 
d’euros: l’Ajuntament en devia 
39 milions, als quals calia afegir-ne 
10,6 de Prat Espais i 1,9 d’Aigües 
del Prat. L’any 2017, l’Ajuntament 
acabarà l’exercici amb només 1,9 
milions d’euros de crèdit bancari.
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El 9 de enero empezaron las obras de 
remodelación del tramo de la avenida 
comprendido entre la Carretera 
de la Marina y la avenida del Canal. 
Este tramo, de poco más de medio 
kilómetro, acogerá dos aparcamientos 
subterráneos municipales y, en la 
superfi cie, se renovará siguiendo el 
modelo del tramo ya remodelado, el 
que está situado entre las avenidas 
del Remolar y del Canal. Los dos 
aparcamientos, construidos por 
la empresa municipal Prat Espais, 
sumarán 520 nuevas plazas. En el web 
municipal (www.elprat.cat) aparece 
información completa de este proyecto.

TRAMO CENTRAL DE LA AV. DE LA 
VERGE DE MONTSERRAT 

Inversiones 
con recursos 
propios
El Ayuntamiento afrontará las 
inversiones con recursos propios 
y sin pedir ningún crédito. Esto es 
posible porque al presupuesto de 
inversiones aprobado hay que 
añadir los remanentes de 
tesorería (ahorros acumulados 
de las liquidaciones de ejercicios 
presupuestarios anteriores) 
para fi nanciar la totalidad 
de las inversiones, siendo 
las más destacadas las que 
fi guran a continuación:

En las páginas de la 6 a la 11 de 
esta revista aparece información 
detallada del proyecto del 
Teatre de l’Artesà, una de las 
obras más importantes del 
presente mandato municipal. 

TEATRE DE L’ARTESÀ 
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

Podeu consultar el pressupost en 
detall al web de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat, dins del portal 
“Govern obert i transparència”.

El edifi cio municipal situado en 
la calle de lo Gaiter del Llobregat, 
esquina con la c. del Prat, acogerá 
un centro cívico municipal que, 
principalmente, dará servicio a la zona 
del núcleo antiguo de la ciudad.  

CENTRO CÍVICO EN LA C. DE LO GAITER 
DEL LLOBREGAT 

Para este año hay otras inversiones 
previstas. Éstas son la 3ª fase de los 
huertos lúdicos, la iluminación del 
camino de la playa entre el tanatorio 
y el litoral, el carril bici en la c. del 
Coronel Sanfeliu, diversas mejoras 
en centros escolares o los trabajos 
previos para la remodelación del 
campo de fútbol del CEM Sagnier.

OTRAS INVERSIONES

Més participació 
ciutadana
Més enllà dels espais i processos 
que ja s’estan articulant des de fa 
anys amb l’objectiu d’aprofundir 
en les polítiques de participació 
ciutadana, s’ha previst destinar 
1.000.000 € a actuacions a l’espai 
públic (remodelació de places, jocs 
infantils, jocs biosaludables,...) 
sorgides de propostes participatives.
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Com ha anat l’elaboració d’aquest 
pressupost?
R. D.: Aquest equip de govern, que no 
és nou perquè ja fa anys que treballem 
junts, fi xem a l’inici del mandat un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) que mar-
ca les línies generals del que es farà en 
aquests quatre anys. I els pressupostos 
s’adapten a aquest PAM, que al seu torn 
respon als programes electorals de les 
nostres dues forces polítiques. Però el 
pressupost també s’adapta a les neces-
sitats canviants de la societat, en aquests 
darrers anys molt centrades en la des-
pesa social, sense oblidar l’increment 
i manteniment dels equipaments i de 
l’espai públic. 

A més de les inversions, que per a 
enguany són importants, no?
R.D.: Sí, i voldria destacar que, pel que 
fa a les inversions, una bona part es fi -
nançaran amb el que recaptem aquest 
any 2017, però la resta ho farem amb el 
romanent de tresoreria de pressupostos 
anteriors: per entendre’ns, amb estalvis 
de diners que no ens hem gastat en 
anys anteriors. 

J. P. P. C.: En aquest mandat encetem 
unes obres molt importants, que tin-
dran afectació sobre més d’un pressu-
post, com les de l’avinguda, l’Artesà o el 
centre cívic al districte 1. 

Com qualifi carien el pressupost?
J. P. P. C.: Aquest pressupost segueix la 
tendència dels anys anteriors, tot i que 
es comença a entreveure un comença-
ment de sortida d’una situació difícil. És 
un pressupost equilibrat i sanejat, amb 
força èmfasi en les qüestions socials. 
Recordem que durant tots els anys de la 
crisi, i encara ara, les partides amb més 

Extracte de l’entrevista concedida a El Prat Ràdio (91.6 FM) per Rafael Duarte, portaveu 
del grup municipal d’ICV-EUiA, i Juan Pedro Pérez Castro, portaveu del grup socialista

increment són les de Serveis Socials 
—per ajudar la gent que pitjor ho està 
passant— i de Promoció Econòmica, 
per provar d’assentar les bases per a la 
reactivació de l’economia local. També 
cal destacar que tenim un deute testi-
monial. Sempre que hem pogut hem 
amortitzat deute i això ens dona molta 
tranquil·litat fi nancera. 

D’on provenen els ingressos de 
l’Ajuntament?
R. D.: Fonamentalment dels impostos 
que paguen les empreses i les persones 

que viuen a la ciutat. També arriben les 
transferències que fa l’Estat a tots els 
ajuntaments, en funció de la seva pobla-
ció. Al Prat tenim la sort de tenir una es-
tructura industrial molt potent i sobretot 
l’aeroport i el port, que, tot i que ocupen 
una part molt important del nostre terri-
tori, aporten molts recursos a les arques 
municipals, una mica més d’un terç dels 
ingressos totals, aconseguits després de 
molts anys de lluites i contenciosos als 
anys 80 i 90. A més, durant els anys de 
crisi, el port i l’aeroport han anat crei-
xent i, per tant, aportant més ❧

“El pressupost s’adapta a les necessitats 
canviants de la societat, en aquests darrers 
anys molt centrades en la despesa social”

José David Muñoz, conductor del magazín matinal Planeta Prat, entrevista Duarte i Pérez Castro 
als estudis d’El Prat Ràdio.
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Las conexiones por transporte público 
entre El Prat y Barcelona nunca habían 
sido tan efi caces como ahora. En un 
contexto en que el vehículo privado en-
contrará cada vez más restricciones para 
desplazarse por la capital catalana, el 
transporte público es la mejor alternativa. 

A parte de los trenes de cercanías, que 
conectan rápidamente El Prat con el 
centro de Barcelona, dos factores han 
mejorado notablemente la conexión de 
nuestra ciudad con la capital: la línea L9 
del metro y la nueva disposición ortogo-
nal (en cuadrícula) de la red de autobu-
ses de Barcelona; las líneas H cruzan toda 
la ciudad de manera horizontal; las V, de 
manera vertical, y las D, en diagonal: fácil 
y efectivo.

A continuación se muestran algunos 
ejemplos de viajes posibles entre la pl. de 
Catalunya de El Prat (foto) y algunos des-
tinos clave de Barcelona (sin contar con 
los trenes de cercanías ni con el bus 165, 
que es la única conexión directa entre un 
municipio metropolitano y la ciudad de 
Barcelona). 
[ Cruzar Barcelona del Llobregat al 
Besòs: Una opción muy efi caz y aún 
poco conocida es la línea de bus H12, 
que recorre de punta a punta la Gran Via, 
desde el Gornal al Besòs, pasando por pl. 
Universitat, pl. Tetuán, pl. Glòries. Toman-
do el bus 65 o 165 podemos hacer tras-
bordo en cualquier parada (por ejemplo, 
en La Campana) y tomar el H12, que a lo 
largo de la Gran Via se va encontrando 
con hasta 8 líneas verticales (V) que cru-
zan toda Barcelona de mar a montaña. 
[ Por el litoral. Otra línea horizontal que 
podemos tomar en La Campana y que 
circula paralela a la H12 pero más cerca-
na al litoral es la H16, que pasa por la pl. 
Catalunya, la Ciutadella, la Vila Olímpica i 
llega al Fòrum.

Nuestra ciudad nunca había estado tan bien comunicada con Barcelona, gracias a la 
línea L9 del metro y a la nueva red ortogonal de autobuses de la capital catalana

[ Zona Universitaria / Sant Joan de 
Déu: Con la L9 del metro llegamos a la 
Zona Universitaria en 20 minutos. Des-
de allí, por ejemplo, el bus JM nos lleva 
al hospital infantil Sant Joan de Déu en 
10 minutos. 
[ Zona alta de Barcelona. Desde la Zona 
Universitaria también podemos coger 
los buses de la H4 (que recorre toda la 
ronda de Dalt hasta Bon Pastor pasando 
por Sarrià, av. Tibidabo, Vall d’Hebron…) 
o la H6 (que resigue la ronda del Mig). 
También allí existe conexión con el Tram-
baix, que conecta diversas ciudades del 
Baix Llobregat con la pl. Francesc Macià 
de Barcelona ❧

Un transporte público efi caz 
entre El Prat y Barcelona

Tarifas y novedades 
para 2017
En 2017 rigen las mismas tarifas 
de transporte público que en 
2016. Otras novedades son 
la ampliación de la gratuidad 
de la tarjeta T-12 (que pasa a 
denominarse T-16) hasta los 16 
años, la creación de una tarjeta 
integrada ambiental para episodios 
de contaminación atmosférica 
y la mejora del acceso al título 
bonifi cado para personas en paro.
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millors aparadors de la ciutat

En el marc de la passada Fira Avícola de 
la Raça Prat, que es va celebrar entre el 
16 i el 18 de desembre, es va celebrar 
l’acte de lliurament dels premis del 10è 
Concurs d’Aparadorisme del Prat; el lliu-
rament d’acreditacions i diplomes “El 
Prat, comerç de qualitat”, i el reconeixe-
ment als establiments amb més de 50 
anys d’activtat a la ciutat.

Aparadors premiats

Pel que fa al concurs d’aparadors, els 
premiats d’aquesta desena edició han 
estat els següents:
[ Premi a l’aparador més original: Brull 

Decoració. Av. de la Verge de Montserrat, 
47. Diploma i xec de 200 € més un val en 
productes del seu catàleg per 200 €.
[ Premi a l’aparador amb més qualitat 
artística: Flors Company. C. de Madoz, 4. 
Diploma i xec de 250 € en nom de Prat 
Gran Comerç.
[ Premi a l’aparador amb millor com-
posició: El Closet. Pl. de Catalunya, 28. Di-
ploma i un val en concepte de productes 
i serveis per valor de 430 € de MailBoxes. 
[ Premi especial de jurat: Tros de fusta. 
C. de la Carretera de la Marina, 33. Dispo-
sar d’un aparador gratuït al carrer del co-
merç del pavelló de la Fira Avícola. 

En el marc de la Fira Avícola també es van atorgar les acreditacions als comerços 
de qualitat i als establiments que fa més de 50 anys que estan oberts al Prat

Lliurament 
dels 

premis als 
responsables 

de les 
botigues amb 

els millors 
aparadors del 
Prat d’aquesta 

edició del 
concurs. 

[ Accèssit per originalitat: Artur Font 
Perruquers. C. del Coronel Sanfeliu, 12.

Establiments de 
més de 50 anys

Per la seva banda, van rebre el reconei-
xement els següents establiments que 
porten més de 50 anys oferint servei al 
Prat:
[ Droguería Asensio (c. de Ferran Puig, 
61)
[ Llanes Parés (c. de Pau Casals, 41)
[ Blanco y Negro (c. de Pau Casals, 39) ❧

Vídeo a www.elprat.tv
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El Prat crea un Consejo 
Municipal de Salud

El Ayuntamiento de El Prat acogió el 21 
de diciembre pasado la constitución 
del Consejo Municipal de Salud, un 
nuevo órgano de participación que tie-
ne como objetivo principal promover 
la participación colectiva en el diseño y 
desarrollo de las políticas de salud pú-

blica en la ciudad. El Consejo, presidido 
por el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, 
está integrado por representantes de 
los diferentes grupos políticos muni-
cipales; de los servicios de salud de la 
Generalitat; de entidades de salud, so-
ciales y vecinales de la ciudad; de sin-

El objetivo principal de este nuevo órgano es promover la participación colectiva en 
el diseño y desarrollo de las políticas de salud pública que se aplican en la ciudad

dicatos, y de asociaciones 
empresariales.

El Consejo Municipal de Sa-
lud quiere ser un espacio es-
table de debate y discusión 
sobre los aspectos relaciona-
dos con la salud pública, su 
planifi cación, gestión y eva-
luación, con el fi n de contri-
buir a mejorar la calidad de 
los recursos disponibles.

El Ayuntamiento ha pre-
sentado las líneas de traba-
jo prioritario partiendo de 
una concepción de la salud 
pública amplia, transversal 
y comunitaria, que debe im-
pregnar todas las políticas 
públicas y actuar sobre los 
aspectos determinantes de 
la salud, muy especialmente 
sobre aquellos que generan 
situaciones de desigualdad.

Plan Local 
de Salud

En el pasado pleno munici-
pal se aprobó la elaboración de un Plan 
Local de Salud que pretende ordenar 
todas las políticas y acciones de salud 
pública, los objetivos de salud y las ac-
ciones que los desarrollan ❧

Vídeo en www.elprat.tv

                  Los integrantes del Consejo Municipal de Salud, frente a la Casa de la Vila.
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L’Ajuntament del Prat impulsa l’activitat 
dels centres educatius i de les AMPA (as-
sociacions de mares i pares d’alumnes) 
a través de diferents accions i projectes. 
A més, la complementa amb un suport 
econòmic directe a través de diferents 
subvencions (consulteu quadre adjunt).
Cada subvenció té una fi nalitat específi -
ca i requereix d’una memòria i una jus-
tifi cació de despeses un cop fi nalitzat el 
projecte. Aquestes convocatòries sovint 
incorporen aspectes per a optimitzar els 
recursos públics, com la subvenció per a 
llibres de text, que té com a requisit que 
el centre posi en marxa mesures per a 
assegurar-ne la reutilització.

L’Ajuntament destina 
gairebé 180.000 € als 
centres educatius i a les
AMPA de la ciutat

Pel que fa a les AMPA, destaca l’incre-
ment de projectes relacionats amb el fo-
ment de la lectura, que es porten a terme 
a través de la dinamització de la bibliote-
ca escolar fora de l’horari lectiu.

La subvenció per a l’estalvi energètic 
als centres educatius arribarà aquest curs 
a la darrera convocatòria, ja que les esco-

les del Prat ja han integrat els principis 
d’estalvi energètic i posat en marxa les 
mesures d’estalvi fent que, actualment, 
no existeix marge de millora.

Respecte de la subvenció per a llibres, 
com a novetat, enguany, el Centre de For-
mació per a Persones Adultes Terra Baixa 
també hi pot participar ❧

Subvencions
municipals 
en educació

Línies de subvenció del Departament d’Educació
CURS 2016-2017

Centres de primària, secundària, EOI i persones 
adultes

Llibres de
text

93.102,27 €

AMPA

Projectes
pedagògics

36.000 €

Estalvi
energètic
12.905,97 €

Projectes
educatius
36.449 €

TOTAL: 178.457,24 €
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El Prat treballa per tenir un Pla 
Director de Participació Ciutadana

Durant aquest any 2017, l’Ajuntament 
del Prat vol elaborar un Pla Director de 
Participació Ciutadana, amb un doble 
objectiu. 

Anàlisi

D’una banda, es pretén portar a terme 
una anàlisi de la situació actual de la par-

ticipació a la ciutat per poder plantejar, 
així, un document que guiï el treball en 
aquest àmbit per al que resta del mandat.

Reglament

D’altra banda, es treballarà perquè de tot 
aquest procés pugui sortir el Reglament 
de Participació del Prat de Llobregat. 

Actualment s’està analitzant la situació per elaborar un reglament de participació i 
un document que marcarà les línies del Pla Director, que estarà enllestit aquest any 

Aquest nou reglament  de 
participació ha de propo-
sar diferents mecanismes i 
òrgans concrets perquè la 
ciutadania i les entitats de la 
ciutat puguin exercir els seus 
drets d’informació i partici-
pació de manera ordenada i 
regulada.  

Diagnosi

Aquest mes de gener s’ha 
iniciat el procés de diagnosi 
per saber en quin punt es tro-
ba la participació en l’àmbit 
municipal, fent un recull dels 
mecanismes i canals de par-
ticipació existents a la ciutat. 
Per a això, s’estan tenint en 
compte tots els actors invo-
lucrats —tant l’equip de go-
vern municipal com la ciuta-
dania— amb l’objectiu que 
el document de refl exió que 
en surti reculli tots aquells 
aspectes vinculats al foment 

de la participació ciutadana.  

Segon semestre

Aquest document també haurà de mar-
car les línies que serviran per a elaborar 
el Pla Director de Participació, al llarg del 
segon semestre de l’any 2017, adaptat al 
màxim a la realitat del municipi ❧

Es tracta que la ciutadania i les entitats puguin exercir els seus drets d’informació i participació de manera 
ordenada i regulada.
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Dentro del programa 
Wetness se ofrecen nuevas 
actividades acuáticas para 
todos los niveles (wetgym, 
wetinterval, wetcircuit…)

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Una de las actividades con más 
seguidores, el ciclo indoor, ha 
aumentado el número de bicis 
por sesión hasta 30 y renovado 
la sala del CEM Sagnier

CICLO INDOOR

Nuevas actividades en 
los centros deportivos
La inscripción a los abonos está 
abierta en los CEM Estruch, 
Sagnier y Fondo d’en Peixo

Los complejos deportivos municipales 
CEM Sagnier y Estruch han incorpora-
do nuevas actividades acuáticas, dentro 
del programa Wetness, adaptadas a los 
diferentes niveles: wetgym, wetinterval, 
wetcircuit…, con monitores/as acuáti-
cos/as que las hacen fáciles y divertidas.

La nueva parrilla “Prat Activitats”, que se 
puede consultar en la web de “Depor-
tes” o en los mismos CEM, dispone de 
una amplia oferta de sesiones dirigidas 
en constante renovación, renovando 

coreografías y rutinas cada dos meses: 
zumba, body balance, body shape, tába-
ta... que permiten disfrutar de un entre-
namiento seguro, efi caz y divertido.

Una de las actividades con más adep-
tos, el ciclo indoor, ha aumentado el nú-
mero de bicis por sesión hasta 30 y reno-
vado la sala del CEM Sagnier con nuevas 
“Schwinn AC Performance carbon blue” 
con una tecnología innovadora que se 
adapta a todo tipo de usuario y que ga-
rantiza un entrenamiento seguro.

Todas las personas usuarias de los 
complejos deportivos municipales, es-
pecialmente aquellas que empiezan, 
disponen de un servicio de atención 
profesional, a través de monitores y mo-
nitoras de fi tness y de actividades, que 
diseñan y aconsejan de forma persona-
lizada las pautas de actividad adecua-
das a cada necesidad.

En estos momentos, la inscripción a los 
abonos está abierta en los CEM Estruch, 
Sagnier y Fondo d’en Peixo ❧

Las salas de ciclo indoor han renovado las bicicletas.

Nueva parrilla 
“Prat Activitats”
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El sènior femení dels Víkings Vòlei Prat ha començat 
l’any amb mala dinàmica. Ha perdut els tres partits 
que ha disputat després de l’aturada per Nadal 
davant l’Arenys de Mar, Ametlla del Vallés i Barça, i 
arrossega ja 8 derrotes seguides. Aquesta està sent 
una temporada complicada en l’any del retorn a la 
Primera Catalana. Amb un balanç de 3 victòries i 11 
derrotes, l’equip té gairebé segur que haurà de disputar 
la segona fase per la permanència a la categoria. 

                                        VOLEIBOL FEMENÍ

El 10 de març vinent, durant la Nit de 
l’Esport, es lliuraran els premis als  i 
les millors esportistes del Prat de la 
temporada 2015/2016. Un jurat escollirà 
entre les propostes rebudes per 
part de la ciutadania, ja que enguany 
tothom podrà proposar candidats/es 
a les diferents categories. 
Podeu participan a través de 
www.elprat.cat/esports, 
omplint el formulari i enviant-lo a 
esports@elprat.cat.

PROPOSEU CANDIDATURES ALS MILLORS 
ESPORTISTES PRATENCS

El Club Natació Prat ha organitzat l’11a edició del Trofeu 
Màster 1000 de Natació a la piscina del CEM Sagnier. Enguany 
han estat 125 els nedadors i nedadores que s’han donat cita 
en una competició que està dirigida als esportistes en edat 
màster, a partir de 20 anys. Una cita que pel club pratenc 
s’ha convertit en un clàssic i que forma part del circuit català 
màster. Es tracta de trofeus que serveixen per preparar els 
diferents campionats catalans i d’Espanya. S’han donat cita 
al Sagnier clubs d’arreu de la geografi a catalana, a més de la 
presència del Platges de Castelló de Castelló de la Plana.

11è TROFEU MASTER NATACIÓ
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El Club Billar Prat ha estat seu de la primera fase 
del Campionat de Catalunya de Billar a Tres Bandes. 
El jugador pratenc Salvador Mauri ha estat un dels 
participants, que fi nalment no va quedar classifi cat 
per a la fase següent. Vídeo a www.elprat.tv

CAMPIONAT DE CATALUNYA AL CLUB BILLAR PRAT

El 14 de gener passat es va 
celebrar al CEM Sagnier la 
tercera jornada de control de les 
categories benjamí, aleví i infantil 
d’atletisme. La jornada la va 
organitzar el Pratenc Associació 
d’Atletisme, que hi va aportar 
més d’un centenar d’atletes. 

JORNADA DE PROMOCIÓ DE L’ATLETISME

L’AE Prat ha iniciat la segona volta del campionat a la 
Segona B amb certes difi cultats per a poder assolir 
els punts desitjats. L’equip ha sumat més de 3 mesos 
sense guanyar en lliga i està penalitzant la manca 
d’encert de cara a gol. A més, ha caigut eliminat a 
la Copa Federació contra l’Atlético Saguntino (a la 
foto, partit d’anada d’aquesta eliminatòria).

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
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