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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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Q

Que nuestra playa de El Prat se quede sin arena debido a las fuertes tormentas de levante de invierno, o que 
las lluvias torrenciales, las heladas fuera de época o la sequía extrema motiven cosechas escasas en nuestro 
Parque Agrario son algunas de las consecuencias reales del cambio climático que la forma de vida actual de la 
humanidad está produciendo. Y aunque nos parezca que el tema nos queda lejano o fuera de nuestro control, 
en realidad no es así: todos y todas contribuimos con nuestros hábitos de consumo y de gasto energético a 
incrementar o disminuir las emisiones de CO2 causantes de este desequilibrio medioambiental.

Reducir el consumo de energía, aumentar la efi ciencia energética, conseguir que un porcentaje elevado de la 
energía consumida provenga de fuentes renovables y mejorar la oferta de transporte público, son algunas de las 
acciones en las que el Ayuntamiento está trabajando para alcanzar los objetivos para cumplir el Plan de Acción 
de la Energía Sostenible y reducir las emisiones de CO2 en más de un 20 % antes del año 2020.

Estos objetivos, sin embargo, no se pueden alcanzar sin la complicidad y los buenos hábitos de la ciudadanía. 
Persiguiendo esta colaboración, el Ayuntamiento ha editado una colección de guías que tienen el objetivo de ayudar 
a las familias a analizar sus dinámicas de consumo, para ahorrar y reducir el gasto en el hogar. También deben servir 
para sensibilizarlas sobre la importancia de conseguir un consumo más responsable y sostenible con el entorno.

Por otra parte, el Ayuntamiento, con la participación de entidades de la ciudad, trabaja para reducir el impacto 
de la pobreza energética con acciones formativas, de asesoramiento a domicilio y apoyos económicos, entre 
otros servicios. También en este marco serán adecuadas estas guías, que nos ofrecen consejos e informaciones 
útiles para ahorrar. Entre todos y todas tenemos que conseguir mejorar nuestro entorno. El esfuerzo vale la pena.

Reduir el consum d’energia, 

augmentar l’efi ciència 

energètica, aconseguir 

que un percentatge elevat 

de l’energia consumida 

provingui de fonts 

renovables i millorar l’oferta 

de transport públic són 

algunes de les accions 

en què l’Ajuntament està 

treballant.

Reducir el consumo de 

energía, aumentar la 

efi ciencia energética, 

conseguir que un porcentaje 

elevado de la energía 

consumida provenga 

de fuentes renovables 

y mejorar la oferta de 

transporte público son 

algunas de las acciones en 

las que el Ayuntamiento está 

trabajando.

Estalviar energia, consumir menys, 
viure millor

Lluís Tejedor  
L’alcalde

ue la nostra platja del Prat es quedi sense sorra a causa de les fortes llevantades d’hivern, o que les pluges 
torrencials, les glaçades fora d’època o la sequera extrema motivin collites minses al nostre Parc Agrari són 
algunes de les conseqüències reals del canvi climàtic que la forma de vida actual de la humanitat està produint. 
I encara que ens sembli que el tema ens queda llunyà o fora del nostre control, en realitat no és així: tots i totes 
contribuïm amb els nostres hàbits de consum i de despesa energètica a incrementar o disminuir les emissions de 
CO2 causants d’aquest desequilibri mediambiental. 

Reduir el consum d’energia, augmentar l’efi ciència energètica, aconseguir que un percentatge elevat de l’energia 
consumida provingui de fonts renovables i millorar l’oferta de transport públic, són algunes de les accions en què 
l’Ajuntament està treballant per assolir els objectius per a acomplir el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible i reduir 
les emissions de CO2 en més d’un 20 % abans de l’any 2020.

Aquests objectius, però, no es poden assolir sense la complicitat i els bons hàbits de la ciutadania. Perseguint 
aquesta col·laboració, l’Ajuntament ha editat una col·lecció de guies que tenen l’objectiu d’ajudar les famílies 
a analitzar les seves dinàmiques de consum, per estalviar i reduir la despesa a la llar. També han de servir per a 
sensibilitzar-les sobre la importància d’aconseguir un consum més responsable i sostenible amb l’entorn.

D’altra banda, l’Ajuntament, amb la  participació d’entitats de la ciutat, treballa per reduir l’impacte de la pobresa 
energètica amb accions formatives, d’assessorament a domicili i suports econòmics, entre altres serveis. També 
en aquest marc seran adequades aquestes guies, que ens ofereixen consells i informacions útils per estalviar. 
Entre tots i totes hem d’aconseguir millorar el nostre entorn. L’esforç val la pena.
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Las 4 claves

[1]

Estas guías son un 

recurso más de las 

políticas municipales 

de ahorro energético y 

consumo responsable.

[2]

Saber cómo facturan las 

compañías, qué recursos 

existen y seguir buenos 

consejos puede ayudarnos 

a reducir hasta un 40 % 

el gasto en el hogar.

[3]
El Ayuntamiento dispone 

de diversos programas 

para luchar contra la 

pobreza energética, 

como los asesoramientos 

a domicilio y ayudas a 

familias vulnerables.

[4]
La empresa municipal 

Aigües del Prat ofrece 

ayudas y descuentos sobre 

la tarifa del suministro de 

agua para aquellas familias 

con pocos recursos.

Estrategias 
de ahorro en

el hogar  

El Ayuntamiento de El Prat lleva a cabo 
diversas políticas de ahorro energético 
y de consumo responsable, conceptos 
que quiere trasladar a la ciudadanía 
para conseguir un modelo económico 
más sostenible con el entorno y, tam-
bién, con nuestras economías familiares.

Es persiguiendo este objetivo que el 
Ayuntamiento ha editado cuatro guías 
que forman parte de la colección “Estra-
tegias de ahorro en el hogar”, disponi-
bles en catalán y en castellano y que se 
pueden consultar en formato pdf en el 
web www.elprat.cat o bien recogerlas 
en formato papel en los diferentes equi-
pamientos municipales y en la OIAC 
(Casa de la Vila).

Estas guías tienen por objetivo ayudar 
a la ciudadanía a analizar sus dinámicas 
de consumo para ahorrar, reducir el gas-
to en el hogar y su huella ecológica. In-
cluyen ideas, consejos y propuestas que 
ayudan a refl exionar sobre nuestro día a 
día, nuestros hábitos y nuestras decisio-
nes en relación al consumo. 

Reducir hasta un 
40 % de gasto

Conocer el funcionamiento de la factura-
ción de las compañías, saber los recursos 
existentes y dotarse de buenos consejos 
puede ayudar a reducir hasta un 40 % el 
gasto en el hogar.

Las cuatro guías, cuyas portadas apare-
cen en la página de la izquierda, se titu-
lan “Energía, la justa”, “Consumir menos, 

vivir mejor”, “Buen provecho, buen aho-
rro” y “Ni una gota de más”.

[ “ENERGÍA, LA JUSTA” 
Esta guía nos ayuda a descifrar las 
facturas y a ahorrar electricidad y gas 
en casa. Para empezar, nos propone 
cinco pasos:
1. Descifrar nuestra factura.
2. Ajustar la potencia contratada. Si nues-
tros hábitos de uso de los electrodomés-
ticos nos lo permiten, se puede bajar. 
Ahorraremos mucho.
3. ¿Puedo solicitar el bono social? Este 
bono puede suponer un descuento de 
hasta el 25 %. Para tener derecho, hay que 
tener la tarifa regulada PVPC: si tenemos 
una potencia inferior a 3 kW se obtiene 
el bono social de manera automática. Por 
encima de 3 kW, lo pueden solicitar:

o Mayores de 60 años que cobren pen-
siones mínimas
o Hogares monoparentales y familias 
numerosas
o Hogares con todos los miembros en 
paro

4. Apuntarnos a la tarifa con discrimina-
ción horaria
5. ¿Tenemos la compañía comerciali-
zadora y la tarifa más adecuadas? Los 
consumidores tenemos derecho a elegir 
libremente la compañía con la que con-
tratamos la electricidad.

[ “CONSUMIR MENOS, VIVIR MEJOR”
Esta guía nos da ideas para ahorrar y 
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hacer un consumo consciente de ropa, 
electrodomésticos, ocio y transporte. 
Existen diferentes alternativas de con-
sumo que nos ayudan a ahorrar: 
1. De la propiedad al hecho de compartir, 
dejar en préstamo o alquilar
2. Mantener y reparar los objetos en lu-
gar de comprar. ¡Reparar es fácil!
3. Iniciativas de intercambio y segunda 
mano
4. Uso de transporte colectivo o bien al-
ternativo al vehículo privado
5. Aprovechar las propuestas de ocio y 
cultura gratuitas

[ “BUEN PROVECHO, BUEN AHORRO”
Esta guía nos da consejos para ahorrar 
en la compra y aprovechar los alimen-
tos, garantizando a la vez una buena 
alimentación:  
1. Preparar un menú de comidas para 
toda la semana
2. Hacer una lista detallada de la compra
3. Evitar los alimentos preparados
4. Reducir el consumo de carne: las le-
gumbres y los huevos también aportan 

proteínas y son más económicos. El pes-
cado no tiene por qué ser forzosamente 
caro: la caballa, las sardinas o los boque-
rones son alternativas más baratas.
5. Consultar las ofertas y los descuentos
6. Aprender a conservar los alimentos y a 
cocinar con lo que sobra

[ “NI UNA GOTA DE MÁS”
Aparte de muchos otros consejos, esta 
guía nos ofrece 10 maneras de ahorrar 
agua: 
1. Una ducha rápida consume 4 veces 
menos agua y energía que una bañera. 
Esto se puede traducir en un ahorro de 
más de 100 € al cabo del año.
2. Existen cabezales de ducha que pue-
den reducir más del 50 % del caudal de 
agua
3. Revisar que la cisterna del inodoro no 
tenga fugas y reparar los grifos que go-
teen: ahorraremos entre 30 y 60 litros al 
día.
4. Atención con los grifos: si los cerra-
mos cuando nos lavamos los dientes, 
nos enjabonamos las manos o nos afei-

tamos, ahorraremos entre 20 y 75 litros 
de agua.
5. Utilizar aireadores y reductores de 
caudal: permiten ahorrar hasta el 70 %.
6. Los grifos menos efi cientes son los de 
doble mando: sustituirlos progresiva-
mente por monomando o por sistemas 
aún más efi cientes, como por ejemplo 
los termostáticos.
7. Si no disponemos de cisternas de do-
ble descarga, podemos colocar una o 
dos botellas de plástico llenas de arena 
dentro de la cisterna: ahorraremos 3 li-
tros de agua en cada descarga. 
8. El inodoro no es una papelera; en cada 
descarga gastamos entre 6 y 10 litros de 
agua.
9. La lavadora y el lavavajillas se deben 
utilizar siempre a carga completa. Cada 
vez que ponemos la lavadora gastamos 
entre 60 y 90 litros de agua.
10. Regar las plantas por la mañana tem-
prano o al atardecer. Podemos aprove-
char el agua de la ducha hasta que salga 
caliente o el agua de hervir verduras para 
regar las plantas ❧
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Actuaciones del Ayuntamiento para el ahorro 
y el consumo responsable
[ Efi ciencia en los edifi cios municipales
Los 44 edifi cios más grandes del Ayuntamiento 
disponen de un sistema de lectura del consumo de 
energía en tiempo real, que ayuda a la detección 
de averías y fugas en los sistemas de calefacción 
y circuito de aguas, además de propiciar la 
aplicación de acciones de ahorro y efi ciencia 
energética y comprobar su efectividad a corto 
plazo. Algunas de estas acciones de efi ciencia 
son la renovación de calderas por equipos 
más efi cientes y la sustitución de iluminación 
convencional por iluminación led y sistemas de 
detección de presencia en aseos, pasillos y aulas.

[ Maratón de ahorro energético
Además de las acciones vinculadas a las nuevas 
tecnologías, las buenas prácticas en el uso de la 
energía son básicas para conseguir ahorrar. En 
esta línea, el Ayuntamiento participa por segundo 
año consecutivo en la Maratón de Ahorro 
Energético, donde la totalidad de los ahorros 
conseguidos en el mes de febrero se destinan 
a acciones municipales de lucha contra la 
pobreza energética. El año pasado, los 4 edifi cios 
participantes ahorraron el 14 % de electricidad, 
el 23 % de gas y 21 % de agua respecto a los 
datos del año anterior, y que representaron un 
costo de más de 9.000 € . Este año se celebra 
la segunda edición, con la participación de 
5 equipamientos, y se prevé conseguir unos 
ahorros similares. El ahorro de la Maratón del 
año pasado representa el consumo aproximado 
de 1.000 familias de El Prat en un mes.

[ Las escuelas reducen un 10 % el 
consumo de energía en el año 2016
Durante el 2016, las escuelas de El Prat han 
reducido en conjunto el consumo de energía 
en un 10 %. En cifras absolutas han consumido 
325.628 kwh menos que en el año anterior, el 
equivalente al consumo de electricidad de 37 
familias y al consumo de gas de 40 familias de El 
Prat, en un año. Además, supone una reducción de 
51 toneladas de CO2 que se han dejado de emitir 
a la atmósfera. Todas las escuelas de primaria de 
la ciudad participan en el programa de ahorro 
energético “50/50: mitad para ti, mitad para mí”. 
Este programa consiste en repartirse a partes 
iguales con el Ayuntamiento el ahorro económico 
conseguido con la reducción del consumo de 

energía. Desde el inicio del programa, en el año 
2014, se lleva un ahorro acumulado del 20 % del 
consumo de energía total de los centros escolares.

[ Asesorías energéticas en los hogares
Desde el año 2016 se han hecho en El Prat 
unas 130 asesorías energéticas en hogares de 
personas que lo han solicitado o que sufren 
pobreza energética, y el Ayuntamiento las 
ayuda a ahorrar al máximo en sus consumos 
habituales. Estos asesoramientos (gestiones 
con la compañía eléctrica, bajada de potencia, 
discriminación horaria) consiguen ahorros 
de hasta el 50 % en el precio de la factura. 
Cada euro invertido por el Ayuntamiento ha 
revertido en 2,15 € de ahorro para la familia. 

[ Talleres de formación
Además, Servicios Sociales organiza talleres 
de formación sobre cómo reducir el gasto 
eléctrico y de agua en el hogar. En 2016 
participaron en estos talleres 115 personas. 

[ Ayudas contra la pobreza energética
Durante 2016, los Servicios Sociales 
municipales han destinado más de                                 
110.000 € a realizar 944 ayudas para pagar 
suministros de agua, gas y electricidad a 
348 familias vulnerables de la ciudad. 

[ Red de recogida de excedentes 
alimentarios
En El Prat funciona un servicio diario de 
recogida de excedentes alimentarios que recorre 
supermercados y tiendas con el objetivo de 
reducir el desperdicio alimentario aprovechando 
productos de primera calidad que salen de los 
circuitos comerciales para redistribuirlos entre 
las familias atendidas en el Punt Solidari.

[ Tarifi cación social del agua
La empresa municipal Aigües del Prat ofrece 
ayudas y descuentos sobre la tarifa del suministro 
de agua para aquellas familias con pocos 
recursos económicos, siempre que cumplan 
determinados requisitos. Las reducciones en 
el precio varían en función del consumo y del 
número de personas que conviven. También 
existe un canon social del agua, dirigido 
a personas paradas y a pensionistas.
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El error de la nueva política
No fueron pocos los que se alegraron por la presencia de nuevas 
formaciones políticas en nuestros consistorios las pasadas elecciones 
municipales. Alegaban, con buen criterio, que habría más participación, 
diferentes puntos de vista y, lo que es mejor, mejorarían la política local. 

Pasados casi dos años de aquello, hemos podido comprobar 
que no ha sido así. La incursión de las nuevas formaciones políticas no 
ha mejorado la dinámica de los plenos municipales, bien al contrario: 
los quieren convertir en pequeños parlamentos y utilizarlos más con el 
objetivo de hacerse un hueco en la política supramunicipal y mejorar sus 
vidas que con la intención de mejorar la vida de nuestros vecinos, y de 
paso ahorrarse algunas horas de trabajo. Dedicar toda nuestra actividad a 
repetir los debates que se producen en nuestros parlamentos hace un fl aco 
favor a los problemas reales de nuestros vecinos. Intentar cambiar aquello 
en lo que no tenemos competencias con discursos pueriles, simplistas y 
poco preparados y no preocuparse por lo que sí podemos mejorar es el 
gran error de la nueva política local. En política, como en todas las facetas 
de la vida, nadie viene enseñado, pero lo que no podemos permitirnos es 
que encima no tengan ganas de trabajar por nuestras ciudades.

Tel. 653 936 713 

Transparencia
¿Por qué no debemos ser rigurosos con el control de nuestras 
cuentas? ¿Por qué no estipular un modus operandi dirigido a propiciar la 
transparencia sobre el dinero que percibimos como grupos municipales? 
Es verdad que existe un mecanismo para controlarlo. Los partidos políticos 
están supeditados al Tribunal de Cuentas, que conoce la cuenta general 
de la Corporación pero no fi scaliza regularmente las asignaciones a los 
grupos municipales. En muchos casos dichas asignaciones no se quedan 
en el ámbito local; por el contrario, van destinadas a las corporaciones 
estatales de éstos y desde allí se decide el destino del dinero, un 
acto totalmente legal. Entonces, ¿por qué vetar a los ciudadanos el 
derecho a tener conocimiento del destino de sus impuestos? Abogamos 
por una mayor transparencia, pero cuando existen propuestas para 
propiciarla muchos nos lavamos las manos y miramos hacia otro lado. 
Disponemos de la Ley 19/2013, que recoge la información económica 
sobre subvenciones y ayudas públicas, pero no se hace extensiva a este 
caso. Por ello propusimos en el pasado pleno que toda la información 
sobre esas asignaciones fuera controlada y colgada en el web municipal. 
Tristemente, no se ejecutará, pues la mayoría de grupos no brindaron su 
apoyo a esta iniciativa.

    @GuanyemPratLlob          

De la protesta a la proposta
A cada ple municipal trobes qui vol exercir de “mestre modèlic”. 
Se’ns critica que presentem mocions que no són del tot assumibles i que 
no infl ueixen directament en la vida dels ciutadans. I quan presentem 
mocions que poden ajudar els nostres veïns hi ha un silenci aclaparador 
encara que a la moció s’aprovi fer-ne promoció i publicitar-ho en aquesta 
revista. Volem fer-vos arribar allò que hem anat proposant i que, en algun 
moment, sorgirà com a idea pròpia de l’equip de govern o ja s’està fent:
- L’arribada del transport públic els caps de setmana d’hivern a la platja
- La millora integral del c/Eusebi Soler, encara molt malmès
- Treballar més i més efi cientment en la lluita contra la violència de gènere
- Assessorar i donar suport als afectats per la hipoteca referenciada a l’IRPH
- Reactivar el Consell Municipal de Joventut
- Pressupostos participatius reservant-ne una partida per a consultar la ciutadania
- Preservar el patrimoni local abans de fer-lo desaparèixer
- Defensar salaris dignes no inferiors a 1.000 euros
- Promoure la campanya “No puc esperar!” per a malalts de Crohn i colitis ulcerosa
- Promoure la producció i consum d’energies netes per avançar cap a la 
sobirania energètica local
I seguim treballant! Utilitza’ns! Volem ser la teva veu dins l’Ajuntament.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

La nova cultura del temps
Fa tot just 3 anys un grup de gent provinent de la societat 
civil va presentar la Iniciativa per la Reforma Horària al debat públic. 
El seu objectiu és incidir en una reforma dels horaris que assoleixi uns 
temps més humans i mes cívics i reformular de dalt a baix un sistema 
d’horaris que actualment no s´adapta a les necessitats de les societats 
actuals, en la línia del que podem trobar a la majoria de països d’Europa. 
Se sap, i hi ha molts estudis en aquest sentit, dels grans benefi cis 
socials que pot aportar un model horari més racional: la millora de la 
vida familiar i laboral, la millora de la productivitat dels treballadors, 
l’aprofundiment en la igualtat efectiva entre homes i dones o la millora 
de la salut i de la qualitat de vida de la gent en serien alguns exemples. 

Més de cent municipis de Catalunya ja s’han sumat a aquest 
gran projecte de país. Per això, el nostre grup va demanar l’adhesió 
del Prat a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària, 
que fou aprovada per una àmplia majoria del Ple Municipal al 
mes de febrer. No podem quedar al marge d’aquest debat, ans al 
contrari: cal que com a ciutat hi participem sabent que el temps 
és un bé tan preuat que quan es perd ja no es pot recuperar. 

http://convergents.cat/elprat/
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Las arterias de la ciudad
Cuando hablamos de la avenida Montserrat, todos coincidimos 
en que es la vía más importante de la ciudad, que la recorre y estructura de 
punta a punta. Unas aceras no demasiado amplias, un paseo central con setos 
separadores de los laterales, el aparcamiento en batería que invade parte de las 
aceras, etc. han provocado un lento declive en la calidad del entorno urbano, 
que hacía necesaria una intervención a fondo para actualizarla y revitalizarla. 
La complejidad que supone actuar en una vía que afecta a la movilidad 
general de la ciudad ha ido demorando la intervención, pues un proyecto así 
también debe mejorar el conjunto de la movilidad en la zona y ayudar a paliar 
el défi cit de aparcamiento. En los últimos años se inició la renovación por los 
dos extremos de la avenida, donde los efectos sobre la movilidad general eran 
menores, pero ahora hay que actuar en su tramo central, el más complejo y el 
que más afectaciones genera. Se trata de renovar totalmente la urbanización 
de la superfi cie (paseo y aceras), los servicios (cloacas, agua, luz, fi bra óptica) y 
construir 500 plazas de aparcamientos subterráneos. Aunque se han intentado 
prever todas las circunstancias y problemas, una obra de esta magnitud 
provocará molestias a los vecinos y al conjunto de pratenses que utilizamos la 
avenida como eje básico en la movilidad. Pero, como ya ha sucedido en otras 
obras estratégicas (pienso en la pl. Catalunya), el resultado fi nal valdrá la pena.   

www.iniciativa.cat/elprat

Casa Nostra, Casa Vostra
El 18 de febrero asistí, como centenares de ciudadanos y ciudadanas 
de El Prat, a la manifestación organizada por la Plataforma Casa Nostra, 
Casa Vostra que, bajo el lema Volem acollir, reclamaba un profundo cambio 
en las políticas europeas de acogida a los refugiados. Más allá de la 
utilización o no de determinados símbolos en una marcha por los refugiados 
(la presencia de lemas independentistas y esteladas me hacía pensar que no 
a todos nos congregaba la misma causa), es indiscutible que la postura de la 
Unión Europea en la catástrofe humanitaria de los refugiados es vergonzosa. 
Debemos respetar los derechos humanos de las personas que, huyendo 
de la guerra, pretenden rehacer sus vidas en sociedades pacífi cas. Las 
políticas europeas de acogida y los tratados internacionales deben dejar de 
ser incumplidos, y han de ser solidarios con quienes se han visto obligados 
a abandonar sus países. Acoger refugiados entraña problemas, e incluso 
riesgos, eso es innegable, pero las sociedades democráticas y maduras 
tienen la oportunidad de dar acogida a quienes viven el drama del exilio. Por 
compromiso ético y cívico. Algunos de los lemas de la marcha exhortaban 
a los dirigentes políticos a estar a la altura de los acontecimientos. Porque 
Europa se construyó sobre principios humanitarios y solidarios, y no pueden 
asistir de brazos cruzados a la muerte de personas en el Mediterráneo.

    @PerezJP_   

Mujeres, trabajadoras y valientes
En el número de febrero de la revista de El Prat pudimos ver que en la 
página 33 nos explicaban que el Ayuntamiento está trabajando para tener un 
Plan Director de Participación Ciudadana. Tanto el artículo como la iniciativa 
nos gusta, sobre todo porque viene derivada de una moción presentada 
por Se Puede El Prat en el pleno de mayo de 2016 y que fue aprobada 
por unanimidad, aunque este hecho no se mencione en el reportaje.

Este mes celebramos el 8 de marzo: Día de la Mujer. Queremos 
reivindicar el trabajo de las lideresas indígenas sudamericanas, incansables 
en la defensa de la Tierra, del medio ambiente, de las tradiciones originarias, 
de la igualdad de las mujeres, de los DDHH y de los pueblos indígenas, a 
pesar de la represión y persecución de los gobiernos y sus aparatos y del 
acoso de las multinacionales que pretenden arrebatarles su territorio. Mujeres 
llenas de convicción y de valor, que siguen en la lucha. Pedimos justicia 
y libertad para la Machi Francisca Linconao, lideresa mapuche en arresto 
domiciliario, que lucha contra el expolio de su pueblo. Nuestro homenaje 
a Berta Cáceres, Rubiela Coicué, Espólita Casiana, Lina Sierra Salcedo, 
Marinalva Manoel y tantas otras asesinadas “en extrañas circunstancias” 
para acallar su voz, pero que no caen en el olvido ni frenan su legado.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

No hablaré de Mas
En el pasado pleno presentamos una moción pidiendo como 
medida de transparencia y regeneración democrática la destitución 
del presidente de la Federació de Municipis de Catalunya tras la nueva 
imputación y debatir la continuidad en esta federación. Es la enésima vez 
que esta entidad municipalista, que nos cuesta 13.000 euros anuales a 
los pratenses, es noticia por causas abiertas sobre corrupción y falta de 
transparencia. Además, preguntamos sobre la posibilidad de eliminar la 
zona azul en las zonas de infl uencia de la av. Montserrat mientras duren 
las obras de remodelación de la misma. Hicimos llegar el descontento del 
nuevo trazado de la línea de autobuses L10, muy criticado, así como las 
quejas recibidas sobre la nueva ubicación del mercado de segunda mano. 
Recordamos la propuesta que hace tiempo desde Ciutadans realizamos 
sobre un plan de ayuda para eliminar grafi tis de las fachadas y persianas 
tras la reciente proliferación de estos actos vandálicos. Frente a la plaga 
de excrementos caninos en las aceras, preguntamos sobre la posibilidad 
de introducir técnicas de reconocimiento de ADN como medida 
persuasoria, como hay en otros municipios. Y, por último, consultamos 
sobre la merma de la población de ánade real en los espacios naturales y 
la relación con la caza legal de esta ave y otras.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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ALUMNES DEL PRAT INVESTIGUEN COM ESTABLIR UNA COLÒNIA A MART
A principis de febrer va començar una nova aventura científi ca 
al Campus de Castelldefels de la UPC, a través de la qual 40 
alumnes de 3r o 4rt d’ESO del Prat van tornar a investigar 
sobre si seria possible establir una colònia al planeta Mart. 
Tots ells formaven part de la tripulació del projecte Mart 
XXI. El projecte, que la secció d’Educació de l’Ajuntament 
va oferir de nou aquest curs als centres després de l’èxit 
de les quatre primeres edicions, té per objectiu generar 
interès pel coneixement i per la necessitat d’aprendre.

                                          AMAZON COMENÇARÀ A SELECCIONAR PERSONAL AL MAIG I OBRIRÀ 
                                          A LA TARDOR

El centre logístic que Amazon construeix al parc de negocis 
Mas Blau II obrirà a la tardor per atendre clients de tot Europa 
durant la campanya de Nadal. Unes 400 persones treballen 
cada dia a les obres. El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, van fer-hi 
una visita el 10 de febrer, acompanyats pel responsable de 
l’empresa a l’estat espanyol, Fred Pattje. El centre logístic 
d’Amazon ha de donar feina a 1.500 persones en els propers 
tres anys. Segons Lluís Tejedor, “l’Ajuntament i Amazon 
tenen un acord perquè les persones apuntades a la borsa 
de treball del Centre de Promoció Econòmica del Prat 
tinguin prioritat a l’hora de fer el procés de selecció de 
personal”. Tejedor va reclamar Pattje que les condicions de 
treball i els salaris siguin dignes. Vídeo a www.elprat.tv

NOVA EDICIÓ DE LES JORNADES D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
160 joves van participar a la conferència central de les 
jornades sobre “El repte de defi nir el projecte professional”. 
A més, van poder informar-se a la fi reta que va comptar amb 
una desena de facultats, el Punt d’Informació Juvenil i dos 
punts d’orientació personalitzada. La jornada va comptar 
amb la presentació de 35 estudis superiors de la mà de 
professorat de 16 universitats i escoles de formació superior. 
Cal destacar l’assistència també de sis joves del Prat que 
van poder explicar en primera persona la seva experiència 
de tria i la valoració dels estudis que estan seguint.

                                          COM, QUAN I PER QUÈ POSAR LÍMITS ALS INFANTS
Durant el mes de març tindrà lloc aquesta xerrada a totes les 
escoles bressol municipals, oberta a totes les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys. La xerrada, organitzada pels departaments 
de Salut i Educació, anirà a càrrec de professionals del Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Prat. 
Aquesta acció s’emmarca en el cicle “Salut i benestar a la 
primera infància”, que ofereix un espai d’acompanyament i 
formació sobre temes relacionats amb la criança dels infants. 
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                   TORNA EL FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN / TOTS I TOTES FEM SANT COSME
L’11 de març tindrà lloc a la pl. de la Remodelació del barri de 
Sant cosme la 10a edició del Festival Sopes del Món. Es tracta 
d’un espai de trobada, diversitat, convivència, participació i 
promoció de la salut on gaudir de diverses activitats, tallers 
i actuacions (música, castellers...) coorganitzats per diverses 
entitats del barri i amb l’impuls de GATS i del projecte ICI.  

L’AJUNTAMENT REP UN PREMI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA
L’Ajuntament del Prat ha rebut un premi 
d’Administració Oberta, que atorga el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en 
el marc del II Congrés de Govern Digital. Els 
premis s’atorguen als ajuntaments i consells 
comarcals que van destacar l’any 2016 en la 
implantació de l’administració digital a les 
seves organitzacions. Aquests reconeixements 
s’atorguen d’acord amb uns indicadors objectius 
sobre la implantació de l’administració digital als 
ajuntaments. El regidor d’Economia, Bon Govern 
i Transparència del Prat, Lluís Mijoler (dreta), 
va recollir el premi en nom de l’Ajuntament. 

CARLO PETRINI PARLA D’AGRICULTURA PERIURBANA AL CÈNTRIC
Carlo Petrini, president i fundador del moviment internacional 
Slow Food, va pronunciar al Cèntric la conferència 
“Agricultura periurbana. L’oportunitat del Parc Agrari del 
Baix Llobregat”, seguit d’un debat amb diferents agents 
implicats en l’agricultura, la distribució, la gastronomia i la 
política. Segons Petrini, “defensar els nostres productors 
és defensar la nostra economia local, perquè els aliments 
no són mercaderia, són valors per a la convivència, 
són història i patrimoni”. Vídeo a www.elprat.tv 

                   DAVANTALS FETS A MÀ PER A LA CLIENTELA FIDEL DEL MERCAT DE PAGÈS
L’Ajuntament del Prat ha encarregat 1.000 davantals perquè 
els paradistes del Mercat de Pagès els puguin regalar a la seva 
clientela més fi del a partir del mes d’abril. Els davantals els 
elaboren a mà un grup de dones que participen en un grup 
de costura del Centre de Promoció Social Francesc Palau. A 
més de davantals, aquest grup de dones també elabora altres 
complements tèxtils, com per exemple bosses de pa, pels quals 
reben diferents encàrrecs a causa de la gran qualitat dels productes 
que confeccionen i de la vessant social de la seva feina. 
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10 anys fent
intercanvis 
amb Fingal
270 estudiants del Prat 
han viscut l’experiència 

Enguany es compleixen 10 anys des 
que els primers estudiants pratencs van 
tenir l’oportunitat de participar en un 
intercanvi educatiu amb el comtat irlan-
dès de Fingal, agermanat amb el Prat. 
Aquell primer intercanvi es va fer el curs 
2007-08. 

Des d’aleshores, al voltant de 270 
alumnes de la nostra ciutat han viscut 
aquesta experiència, que ha millorat la 
seva competència lingüística en llengua 
anglesa alhora que els ha permès créi-

xer personalment per afrontar els reptes 
d’una societat oberta al món i en per-
manent contacte amb altres cultures.

L’experiència continua. l el divendres 
20 de gener va tenir lloc la primera ac-
ció, on l’alumnat dels quatre instituts 
del Prat va poder conèixer els seus com-
panys d’aventura d’enguany i fer immer-
sió amb el taller que la Createschool va 
impartir al Centre Cívic Sant Jordi – Ri-
bera Baixa. 

El següent pas és la creació d’un 
vídeo que l’alumnat farà de forma 
col·laborativa i que compartirà amb les 
seves parelles lingüístiques, on tindran 
l’oportunitat de presentar-se i compartir 
allò que més els agrada de la seva ciutat 
com a aperitiu de l’estada a cada país.

El 27 de febrer l’alumnat pratenc viatja 
a Irlanda, on passarà una setmana amb 
la seva família d’acollida i gaudirà d’uns 
dies plens d’activitats d’immersió lin-
güística i de coneixement de la cultura 
irlandesa ❧

Una de les activitats conjuntes realitzades per estudiants de Fingal i del Prat.

Participació ciutadana per 
a remodelar uns jardins

[ Durant els mesos de març i abril 
es farà un procés de participació 
ciutadana sobre la reforma dels 
jardins de Joan Salvat Papasseit. 
Amb trobades presencials es 
treballarà amb el veïnat, comerciants 
i entitats de la zona en la defi nició 
d’usos i espais d’aquests jardins. 
Posteriorment, l’Ajuntament 
transformarà aquesta proposta 
ciutadana en un projecte urbanístic 
per tal de fer la remodelació, que 
s’iniciarà a l’estiu de 2018.]

El Prat, on més creix la 
renda familiar

[ El Prat va ser el municipi català on, 
durant els anys 2011, 2012 i 2013, 
va augmentar més la renda mitjana 
per habitant, un 2 %. En canvi, la 
mitjana catalana va baixar un 3 %, 
500 euros per persona en tres anys, 
a causa de la reducció dels salaris, 
especialment en el sector serveis. 
La indústria, amb un pes important 
al Prat, ha registrat més augments 
salarials i menys contractes 
temporals.]

El servei de mediació atén 
300 casos durant el 2016

[ El Servei de Mediació del Prat ha 
atès 300 casos durant l’últim any i 
estimen, ha benefi ciat unes 3.000 
persones. La mediació consisteix en 
un sistema de resolució de confl ictes 
alternatiu a la via judicial.]
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L’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització (OME) atén 
el públic matí i tarda a les 
dependències municipals 
del c. del Centre, 26 

L’OME, AL C. DEL CENTRE, 26

L’Ajuntament vetlla pel 
respecte a la normativa i 
actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb 
les dades d’empadronament

COMPLIR LA NORMATIVA

Preinscripció a 
escoles i instituts
A partir de l’1 de març ja es pot demanar cita 
prèvia a l’OME a través del tel. 933 790 050 
o del web www.elprat.cat/educació

La preinscripció escolar per a educació 
infantil, primària i secundària obliga-
tòria per al curs 2017-2018 es farà del 23 
de març al 4 d’abril, segons ha publicat 
la Generalitat. 

Les famílies del Prat amb fi lls i fi lles que 
començaran P-3 (segon cicle d’educació 

infantil), nascuts el 2014, i fi lls i fi lles de 
1r d’ESO, nascuts el 2005, estan rebent 
a casa la informació sobre el procés 
d’escolarització i les característiques i 
funcionament dels centres educatius 
(també es pot consultar al web munici-
pal www.elpratcat/educacio).

Cal formalitzar la preinscripció dins el 
termini establert, tenint en compte que 
el centre demanat en primera opció de-
termina la puntuació, basada en els cri-
teris de baremació. Aquesta puntuació 
es mantindrà per a la resta de centres 
demanats.

L’Ajuntament vetlla pel respecte a la 
normativa i actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb les dades 
d’empadronament.

Ofi cina Municipal 
d’Escolarització

L’Ofi cina Municipal d’Escolarització 
(OME), situada al c. del Centre, 26, gestio-
na tot el procés de preinscripció, infor-
ma i orienta les famílies, i recull i tramita 
les sol·licituds de preinscripció.

Per tramitar la preinscripció a l’OME 
cal demanar cita prèvia a partir de 
l’1 de març a través de www.elprat.

cat/educacio o trucant a la Regidoria 
d’Educació (tel. 933 790 050) ❧

Cal formalitzar la preinscripció dins el termini establert, tenint en compte que el centre demanat 
en primera opció determina la puntuació.
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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

Avui no sopem 
de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez
La Maria Teresa i en Vicenç són un matrimoni de classe mitjana resident a Barcelona. Estan jubilats i fa 
temps que es plantegen marxar de la ciutat i anar a viure a la masia del poble, però una filla de gairebé 
quaranta anys que encara viu amb ells i un fill amb cara de pocs amics els ho impedeixen...

Teatre Modern. Diumenge 26, a les 19 h. Entrada: 15 €

La Perla 29

L’Hostalera 
Mirandolina porta l’hostal que va 
heretar del seu pare. Els homes 
acaben rendint-se als seus peus 
i s’hi estan més temps del que 
esperaven. Una tarda, però, 
n’arriba un que sembla no voler 
saber res d’ella, i Mirandolina 
decideix fer-lo caure. Una comèdia 
plena de preguntes sobre el sexe, 
l’enamorament i l’amor.

Teatre Modern
Dissabte 18, a les 21 h
Entrada: 15 €

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhostalera-de-carlo-goldoni-amb-la-perla-29
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/avui-no-sopem-de-jordi-sanchez-i-pep-anton-gomez
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Paraula de Dones: 
Quemamos el push-up!

Un show especial 
pel dia de la Dona, i 
és que aquest any la 
companyia celebra el 
seu vintè aniversari.

La Capsa. Divendres 10, 
a les 22.30 h. Entrada: 6 €

La música contra el 
càncer
Festival solidari amb la Casa de Aragón 
del Prat i la Tuna Universitària de 
Barcelona. 

Teatre Modern. Dissabte 11, 
a les 19 h. Entrada: 5 €

Concert familiar de 
la Banda de Música 
del Prat
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 11, a les 19 h

Concert de  La 
trobada de 
percussions de 
Catalunya

Cèntric Espai 
Cultural
Dissabte 18, 
a les 18 h

Flamaradas al Prat
Presentació dels quatre temes que Flama-
radas, Daniel Magallón, va compondre a 
partir d’històries i experiències de gent del 
Prat.

La Capsa. Diumenge 19, a les 13 h

Òpera Gran Teatre Liceu 

les contes d’Hoffmann
Projecció de l’òpera de 
Jacques Offenbach 
inspirada en tres contes 
d’E.T.A. Hoffmann. 
Presentació a càrrec de 
Miquel Àngel Martínez.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 19, a les 18 h

7 Notas 7 Colores
L’MC del Prat Oliver 
Gallego torna als escenaris 
per celebrar que, 20 anys 
després del debut del grup, 
Hecho, Es Simple manté 
intacta la seva màgia.

La Capsa. Divendres 24, 
a les 22.30 h. Entrada: 12 € anticipada i 
15 € taquilla

Concert de primavera 
de la Unió Filharmònica 
del Prat
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 25, 
a les 19 h

Associació Artística i 
Cultural del Prat

Yerma y el regreso 
de Víctor
Teatre Modern. Dissabte 4, a les 22 h 
Diumenge 5, a les 19 h. Entrada: 12 €

Kaddish RadiKals 

Julieta, despierta!
Lectura 
dramatitzada sobre 
la dependència 
emocional, l’amor 
tòxic, la gelosia, la 
por a la soledat, 
el maltractament, 
l’amor romàntic, el 

sexe, el masclisme i la violació dels drets de 
les dones.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 5, a les 12 h
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Ahora ya sé por qué 
ardió Troya de Sandra Bravo
Infinites històries i formes de viure l’amor; 
o era el sexe?

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 11, a les 20.30 h 
Diumenge 12, a les 19 h. Entrada: 6 €

ETC teatre

L’estranya parella 
(molt més estranya)
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 11, a les 19 h

Hip Hop al Modern amb 
l’Associació Hip Hop Prat

Teatre Modern. Diumenge 12, 
a les 17 h. Entrada: 8 € (venda 
d’entrades al local de l’entitat)

Dijous Teatre:

La mirada del otro 
amb Proyecto 43-2

Una sala a la 
presó. Tres 
persones: la 
mediadora, 
la víctima i el 
victimari. Els 

seus ulls. Els ulls de l’altre. Són més les 
coses que ens uneixen als altres o que 
ens separen d’ells?

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

Cinco tonos de color 
azul
Anàlisi del dol per la pèrdua d’un ésser estimat.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 25, a les 20.30 h 
Entrada: 8 €

22è Minifestival de 
Música Independent 
de Barcelona

Amb Nice 
Place, 
Chamizo, 
Balancí, 
Pablo Ríos, 

Zelig, Últim Cavall, False Advertising, 
Luke, Haines, Linda Guilala i Helen 
Love 

La Capsa. Dissabte 25, a les 17.30 h
Entrada: 11 € anticipada i 14 € 
taquilla

Jam Session
Un espai obert a qualsevol músic i amb 
qualsevol instrument.

La Capsa. Diumenge 26, a les 19 h

Concert de Combos 
de l’Escola Municipal 
de Música
La Capsa. Dimecres 29, a les 17.30 h 
i a les 19 h

Coriolà en concert
Presentació del segon disc del grup, La 
tremolor, amb ritmes més contundents 

i pinzellades 
d’electrònica.

La Capsa 
Divendres 31, 
a les 20.30 h  

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/yerma-y-el-regreso-de-victor-amb-lassociacio-artistica-i-cultural-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kaddish-radikals-julieta-despierta
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ahora-ya-se-porque-ardio-troya-de-sandra-bravo
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ahora-ya-se-porque-ardio-troya-de-sandra-bravo-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/etcteatre-presenten-lextranya-parella-molt-mes-extranya
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/hip-hop-al-modern-carrec-de-lassociacio-hip-hop-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/dijous-teatre-la-mirada-del-otro-amb-proyecto-43-2
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/5-tonos-de-color-azul
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/paraula-de-dones-quemamos-el-push
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-musica-contra-el-cancer-amb-la-casa-de-aragon-del-prat-i-la-tuna
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-familiar-de-la-banda-de-musica-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-la-trobada-de-percussions-de-catalunya
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/presentacio-flamaradas-al-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/projeccio-de-lopera-les-contes-dhoffmann-de-jacques-offenbach
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/7-notas-7-colores
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/22e-minifestival-de-musica-independent-de-barcelona
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-primavera-de-la-unio-filharmonica-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jam-session-2
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-combos-de-lescola-municipal-de-musica
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/coriola


Els inicis de la premsa 
al Prat
Exposició centra-
da en els inicis 
de la premsa 
escrita al Prat: 
premsa d’infor-

mació general, butlletins d’entitats, etc.

Cèntric Espai Cultural
Del 22 de març fins al 27 de maig

La natura
Exposició col·lectiva dels socis de l’Agru-
pació Fotogràfica Prat on la natura és la 
protagonista. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 17 de març fins al 23 d’abril

NOVES EXPOSICIONS
Treballs manuals
Mostra de treballs realitzats amb materials 
diversos i boixets dels tallers de la vocalia de la 
dona de l’AV Jardins de la Pau. 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 3 al 10 de març
Inauguració: divendres 3 a les 18.30 h

A taula! 
de Laia Ribas
El centre d’art com a lloc de 
trobada. Tant l’àpat, com 
la conversa i la sobretaula 
compartida es convertiran 
en la matèria que anirà 

transformant l’espai expositiu.
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 3 de març fins al 9 d’abril
Inauguració: divendres 3, a les 19.30 h

Programació del cine Capri
Estrena de Logan (3, 4 i 5), La Bella y la 
Bestia (17, 18 i 19) i Los Pitufos: la aldea 
escondida (31 de març, 1 i 2 d’abril)

Altres pel·lícules: Ballerina, La ciudad de las 
estrellas, Las apariencias engañan, El 
bar i La cura del bienestar.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o 
visiteu el web www.cinecaprielprat.com

CINE CLUB

Parched (La estación de las 
mujeres) de Leena Yadav
2015, Índia
Ujhaas és un petit poble de l’Índia on hi viuen, 
quatre dones sumises en la infelicitat. Un dia, 
decideixen donar el pas definitiu i comencen la 
fugida de la violència i la misogínia cap a la llibertat.
Cine Capri. Dimecres 15, a les 10 h i a les 17 h 
(doblada). A les 20 h (VOSE)

Trobada amb 
l’escriptora Alícia Kopf
Alícia Kopf, pseudònim d’Imma Avalós, 

és l’autora de Germà 
de gel, la novel·la 
guanyadora del Premi 
Documenta 2015. 
Presenta: Tintafina

Cèntric Espai Cultural 
Sala d’actes

Dimarts 14, a les 19 h

L’economia feminista, una 
economia de les cures. 
Reptes i oportunitats
Com a conseqüència dels canvis socials i polítics 
i l’aportació del moviment feminista, les cures 
han passat a ser una dimensió econòmica que 
comporta recursos, energia i temps. Taula rodona 
amb Lina Gálvez Muñoz, Núria Parlón i Maria 
Freixanet.

Cèntric Espai Cultural. Auditori
Dimarts 14, a les 19.30 h
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Més que cuina: 

Nutrició i gastronomia 
amb Mercè Homar
Coneixerem noves 
formes d’alimentació 
saludable i 
sostenible amb el 
medi ambient.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dilluns 27, a les 19 h

Nit a ritme de salsa!
Vine a ballar salsa, 
bachata i ritmes 
llatins amb música en 
directe.
Centre Cívic Jardins 
de la Pau. Dissabte 
25, a les 22 h

Entrada: 5 € (anticipada 2 consumicions i 
taquilla 1 consumició)

XII Trobada de 
Gegants Delta Prat
Celebració de la trobada gegantera 
pels carrers de la ciutat. 

Dissabte 11, a partir de les 17.30 h, 
Cercavila i xocolatada popular
Diumenge 12, a partir de les 9.30 h,
Plantada de gegants. A continuació, 
cercavila

ENCARA POTS 
VISITAR

Ecodisseny
Àlex Jiménez

Centre Cultural El Remolar
Fins al 31 de març

El Prat 1:1
col·lectiu IGPrat

Centre 
Cívic 
Jardins de 
la Pau
Fins al 31 
de maig

El Delta del 
Llobregat, un 
espai natural 
periurbà amb Pau 
Esteban 
Reflexionarem sobre com el Delta 
ha arribat a ser el que és i el seu 
futur. Organització: Tintablava

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 23, a les 19.15 h

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/treballs-manuals
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taula
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/els-inicis-de-la-premsa-al-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/collectiva-la-natura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ecodisseny-disseny-de-producte-i-ecoinnovacio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-prat-11
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/trobada-amb-lescriptora-alicia-kopf-autora-de-germa-de-gel
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taula-rodona-leconomia-feminista-una-economia-de-les-cures-reptes-i
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-delta-del-llobregat-un-espai-natural-periurba-carrec-de-pau-esteban
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-la-pellicula-parched-la-estacion-de-las-mujeres
www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xii-trobada-de-gegants-delta-prat-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xii-trobada-de-gegants-delta-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nit-ritme-de-salsa
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mes-que-cuina-nutricio-i-gastronomia


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. Les Pomes del 
Sr. Peabody amb Cia. Teatre 
Kaddish
Dissabte 11. Fronteres i 
migracions amb Santi Rovira
Dissabte 18. Contes de tota la 
vida amb Anna G. Cuartero
Dissabte 25. Contes 
sorprenents amb Anna García

Dimarts 7, a les 17.30 h i 
dissabte 11, a les 10.30 h 
L’hora dels nadons: L’armariet 
de colors amb Santi Rovira

Divendres 17, a les 17.30 h
Storytime: Cowboys and 
indians amb Kids&us

Laboratori 
de lectura en 
família
Per a famílies amb infants de 
4 a 9 anys
Pim, pam, Pomelo! amb Equip 

biblioteca
Coneixerem 
en Pomelo, 
espècie 
de km 0 
vinguda 

directament des del seu hort, 
sense intermediaris.

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 30, a les 18 h 

Tallers
Globusable 
amb Star Wars 
Catalunya
Crearem sables làser 
amb globus i podrem 

pintar i decorar els mànecs.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 8, a les 17.30 h

Robòtica en família: 
LegoWeDo amb Aprentik
Recomanat per a infants de 4 a 9 anys
Crearem construccions robòtiques mòbils 
amb peces lego, motors i sensors.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 11, a les 17.30 h
Entrada: 4 €. Cal inscripció prèvia

Art en família
Aterratge a la base del Prat
Explorarem el Món ExtrARTerre. 

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 
12, a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia 

Taller de dimecres
Recomanat per a infants de 4 a 8 anys
Anem a l’hort amb Stella Rubio
Manualitats relacionades amb la natura.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 15, 
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic): Paper, 
tinta i electricitat
Farem un dibuix amb una tinta especial que 
condueix l’electricitat.

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

Activitats de lleure 
DE MARÇ

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
VISITA A RIUDOMS: cASA
PAIRAL DE GAUDI I CALÇOTADA
En la visita a la Casa Pairal de Gaudí a Riudoms 
descobrirem l’origen de la nissaga dels Gaudí 
i, com aquests orígens rurals i el seu entorn 
van influir en la seva genial obra arquitectònica. 
Després tindrem dinar de calçotada i ball.
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 35 €

DIMECRES 22
CAMINADA EL PRAT DE 
LLOBREGAT
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 29
CINEMA: THE LADY IN THE VAN
Història real basada en la novel·la del dramaturg 
anglès Alan Benett. És la veritable història de la 
senyoreta Shepherd, una dona d’orígens incerts 
que va aparcar temporalment la seva furgoneta 
a l’accés de la casa de Bennett, a Londres, i s’hi 
va quedar a viure durant 15 anys. 
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys 
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Recordeu que a partir del mes de març ja podeu lliurar els vostres escrits per Sant Jordi.  Data límit de lliurament: 7 d’Abril 
Més informació al Programa de Lleure de la Gent Gran i Casal El Remolar.

Jocs
RACÓ DEL JOC
Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Per a infants de 4 a 9 anys
Dissabtes, a les 17.30 h
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 18. Emmarquem records
Dissabte 25. Fem galetes!

Teatre, música i 
dansa
The Penguins

Reggae per xics 
Repertori de cançons 
populars i d’autor 
d’arreu de Catalunya 
passades pel sedàs 
dels ritmes i les 
músiques jamaicanes.

La Capsa. Diumenge 5, a les 12 h
Entrada: 6 € (menors de 3 anys gratuïta)

Cia. La Closca

La formiga Pipa
Recomanat per a infants de 3 a 7 anys
La formiga Pipa, cansada de tant feinejar, 
un bon dia decideix escapar-se.

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

La Roda Produccions

Aladdin 
#ThePopMusical
Comèdia musical plena de talent i 
whatsapps, però també de superació, 
treball en equip i il·lusions.

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

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-les-pomes-del-sr-peabody-amb-cia-teatre-kaddish
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-fronteres-i-migracions-amb-santi-rovira
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-de-tota-la-vida-amb-anna-g-cuartero
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-sorprenents-amb-anna-garcia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-larmariet-de-colors-amb-santi-rovira
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-larmariet-de-colors-amb-santi-rovira-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/conte-en-angles-cowboys-and-indians-amb-kidsus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/laboratori-de-lectura-en-familia-pim-pam-pomelo-amb-equip-biblioteca
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-star-wars-globusable-amb-star-wars-catalunya
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/robotica-en-familia-legowedo
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/art-en-familia-mon-extrarterrestre-missio-1-aterratge-la-base-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-del-dimecres-anem-lhort-amb-stella-rubio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-paper-tinta-i-electricitat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-emmarquem-records
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-fem-galetes
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/reggae-xics-penguins
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-formiga-pipa-cia-la-closca
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/aladdin
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Un rodatge cada
dos dies al Prat

L’any 2016 es van dur a terme 136 pro-
duccions audiovisuals en territori del 
Prat, que van suposar un total de 180 
dies de rodatge durant l’any, una mitjana 
d’un cada dos dies.

Per aquests rodatges, l’Ajuntament va 
ingressar, a través de l’ofi cina municipal 
El Prat Film Offi ce, més de 36.000 € en 
concepte de taxes. L’impacte econòmic 
sobre la ciutat, però, va ser més elevat, a 
causa del consum de béns i serveis que 
hi van fer els membres dels diferents 
equips de rodatge en empreses i establi-
ments de la ciutat.

Des de l’any 2012, en què es va crear El 
Prat Film Offi ce, l’increment de produc-
cions acollides al municipi ha estat del 
202 %, mentre que respecte del 2015 
l’augment ha estat del 12 %.

Tipus de produccions

Els tipus de produccions audiovisuals 
han estat molt variats: documentals, vi-
deoclips musicals, espots publicitaris, sè-
ries de televisió, curtmetratges, llargme-
tratges, reportatges, fotografi a comercial 
o no comercial, etc. 

Cal destacar que dels 15 curtmetratges 
realitzats l’any passat la majoria els van 
fer equips pratencs que han decidit des-
envolupar íntegrament els seus projec-
tes al municipi.

Entre les localitzacions més escolli-
des destaquen la platja, el pont Nelson 
Mandela, el mirador d’avions i els espais 
naturals, tot i que molts i molt diferents 
espais del Prat han servit de “plató” per a 
totes aquestes produccions. 

A més de programar des del 2014 un 
curt rodat al Prat a les sessions de Cine 
Club, El Prat Film Offi ce ha col·laborat 
amb el Festival de Cinema d’Autor, el 
Preview Festival, les Xerrades en Curt i 
Cinema Lliure a la Platja ❧

L’any 2016 el nostre municipi va
acollir 136 produccions audiovisuals 

Tres de les 
produccions 
rodades 
recentment 
al Prat. Més 
informació 
a www.
facebook.com/
elpratfi lmoffi ce.
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El contenedor gris recibe un 76 %
de basura que no le corresponde

El Ayuntamiento de El Prat ha realiza-
do un seguimiento y monitoreo sobre 
los residuos que la ciudadanía tira a 
los contenedores de rechazo —los gri-
ses— de la ciudad.

Este análisis ha revelado que el 76 % 
de los residuos que acaban en el conte-

nedor gris no deberían ir allí. Tal como 
muestra la gráfi ca, el 31 % son residuos 
orgánicos y, por tanto, se deberían ti-
rar al contenedor marrón. Otro 24,6 % 
son de plástico y metal, de los cuales 
la mitad son envases. Un 13 % es papel 
y cartón, mientras que hay un 8 % de 

El Ayuntamiento de El Prat ha analizado los residuos que tiramos en el contenedor 
de desechos y resulta que la gran mayoría de ellos deberían ir a otros contenedores

voluminosos —sobre todo mue-
bles— que deberían reciclarse a 
través del servicio de recogida 
gratuita de muebles. También 
hay un 9 % de textil sanitario 
(pañales, compresas…) y un 7 % 
de textil (recordemos que en la 
ciudad hay más de 24 contene-
dores para ropa). Un 4 % de los 
residuos impropios del contene-
dor gris son de vidrio y, fi nalmen-
te, se ha detectado un 1 % de 
madera y un 0,2 % de residuos 
especiales o peligrosos. Casi un 3 
% fi nal corresponde a otros tipos 
de desechos inclasifi cables.

La bolsa de basura 
tipo de El Prat

Con este análisis también se ha 
podido reproducir un modelo 
tipo de la bolsa tipo de basura 
que generan las familias de El 
Prat, en función del peso: un 32 
% es materia orgánica, un 7 % es 
vidrio, un 16 % es papel y cartón, 
un 23 % son plásticos y metales 

(de los cuales el 13 % son envases —con 
punto verde— y el 10 % no envases) y 
un 22 % son varios (muebles, ropa, pa-
ñales, residuos varios…).

Estas cifras son bastante similares a las 
del resto de municipios del área metro-
politana y de toda Cataluña ❧

¿Qué residuos tiramos al 
contenedor gris en El Prat?
Las porciones de color gris son las únicas que 
deberían acabar en este contenedor de desechos

Materia orgánica 

31 %

4 %

Vidrio 

Papel y cartón  

13 %

Envases de plástico y 
metal 

Textil  

12 %

7 %

Residuos 
voluminosos 

8 %

1 %

Madera 0,2 %

Residuos especiales 
o peligrosos

9 %

12 %

3 %

Textil sanitario (9 %)

Plásticos y metales que 
no son envases (12 %)

Otros (3 %)
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S’acosta una nova edició del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, en un 
context de mobilitzacions en defensa 
dels drets de totes les dones, des d’una 
visió amplia i diversa. 

Justament per posar l’accent en la di-
versitat, s’inaugura el cicle amb una tau-
la rodona sobre “Nous feminismes?”, que 
qüestiona l’existència d’un únic feminis-
me, universal, i que es farà el dijous 2 de 
març a les 19 h al Cèntric.

Un altre dels plats forts serà la xerra-
da al voltant del futur de les pensions 
públiques, el dimarts 7 de març, a les 17 
h a l’Equipament Delta del Llobregat.  
Aquests actes se sumen a la quantitat 
d’activitats que fan les entitats i col·lectius 
de dones de la ciutat, com clubs de lectu-
ra, teatre, sopars, caminades... 

Concurs 
jove de 
microrrelats
i poemes 

L’acte central de la celebració del Dia 
Internacional de les Dones tindrà lloc 
el dimecres 8 a la plaça de la Vila, a les 
17.30 h, amb la concentració i lectura 
del manifest. El 16 de març, al C. C. St. 
Jordi – Ribera Baixa, l’Associació de Do-
nes Progressistes Frida Kahlo presen-
tarà Mujeres náufragas, investigació so-
bre cartes escrites al consultori femení 
d’Elena Francis els anys 60 i 70.

A nivell internacional hi ha una con-
vocatòria de vaga de dones per a fer 
visibles les múltiples desigualtats que 
encara patim. Totes les activitats vincu-
lades al 8 de març que organitzen les 
entitats i l’Ajuntament es poden con-
sultar a www.elprat.cat/dones. Més 
informació a Cases d’en Puig. Serveis de 
Ciutadania dones@elprat.cat ❧

Acte de lliurament dels premis d’una de les edicions del concurs.

Un any més, l’Associació d’Escriptors Pra-
tencs Tintablava posa en marxa, amb la 
col·laboració de Joves.Prat, el 6è concurs 
literari de microrrelats i el 4t de poemes 
per a nois i noies del Prat d’entre 14 i 18 
anys. Hi participa alumnat dels 6 cen-
tres educatius de secundària de la ciu-
tat i, edició rere edició, hi ha molt bona 
qualitat dels treballs presentats a cada 
categoria.

Les persones guanyadores es faran 
saber la setmana de Sant Jordi, a través 
d’un acte de lliurament de premis. Per 
a cada categoria es lliuren 3 vals que es 

poden bescanviar a comerços del muni-
cipi. A la darrera edició es van presentar 
89 treballs. Les obres es poden enviar fi ns 
el 19 de març a tintablava@gmail.com. 

Tota la informació sobre les bases, els 
premis i els períodes de l’edició del pre-
sent any 2017 la trobareu a joves.prat.

cat o a tintablava.blogspot.com.es ❧

Sense les dones
s’atura el món

Torna el 8 de març, Dia Internacional de les Dones
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L’exempció per inici d’activitat ha estal-
viat 825.000 € en 8 anys als nous esta-
bliments de la ciutat. Aquesta mesura la 
va establir l’any 2009 l’Ajuntament per 
afavorir la implantació de nova activitat 
comercial al Prat en un context de crisi 
econòmica. Des del 2009, l’Ajuntament 
ha anat prorrogant aquesta mesura, que 
també es repetirà l’any 2017.

La mesura suposa l’exempció de la taxa 
per concessió de la llicència d’activitat, de 
la taxa per llicència d’obres, de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i 
obres i de la taxa d’autorització sanitària 
que es meritin com a conseqüència de 
l’obertura d’un establiment comercial. El 
gruix de l’exempció correspon a la taxa 

L’exempció per inici 
d’activitat evita pagar
825.000 € en 8 anys 
als nous establiments

per llicència d’activitat. L’exempció no 
s’aplica a les zones del port, aeroport ni 
a la plana del Galet (zona del centre co-
mercial Splau).

Durant el 2016, l’Ajuntament va ges-
tionar 160 expedients amb un import 

de 129.444 € de benefi cis fi scals per als 
nous establiments, enfront dels 88.740 € 
de l’any anterior. L’import, considerat in-
dividualment, pot variar d’un cas a l’altre, 
perquè cada tipus d’activitat empresa-
rial tributa de manera diferent ❧

Aquesta mesura la va establir l’any 2009 l’Ajuntament per afavorir la implantació de nova 
activitat comercial al Prat.

Estalvi fiscal 
per als nous
comerços
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266 famílies reben ajuts a la 
rehabilitació durant el 2016

32 edifi cis de la nostra ciutat van acon-
seguir l’any passat una subvenció per 
a fer-hi obres de rehabilitació i millora. 
D’aquests, 19 corresponen a habitatges 
particulars i 13 a comunitats de propie-
taris. En global, se’n van benefi ciar 266 
famílies. Les actuacions subvencionades 

poden ser de quatre tipus: conservació 
(arranjament de façanes, reparació de 
cobertes, adequació de les instal·lacions 
comunes), millora de la qualitat i de la 
sostenibilitat (millora de l’aïllament, subs-
titució de fi nestres, instal·lació de pla-
ques solars...), millora de l’accessibilitat 

L’empresa municipal Prat Espais tramita davant el Consorci Metropolità de l’Habitatge 
les sol·licituds de subvencions, que l’any passat van ser de 405.000 € per al Prat

(instal·lació d’ascensors, salvaes-
cales, rampes...) i actuacions d’ha-
bitabilitat a l’interior de l’habitatge 
(adequació de les instal·lacions, 
canvi de fi nestres...).

En el cas de les subvencions 
atorgades al Prat l’any 2016, la 
majoria han estat per a actuacions 
d’efi ciència energètica, accessi-
bilitat, conservació (façanes, co-
bertes i estructures), i tres, per a la 
instal·lació d’ascensors. 

A Prat Espais 

A la nostra ciutat, les sol·licituds de 
subvencions s’hauran de demanar 
a l’empresa municipal d’habitatge 
i aparcament, Prat Espais (www.

pratespais.com) quan s’obri la 
convocatòria corresponent al 2017.

L’any passat, el Consorci Metro-
polità d’Habitatge, integrat per 
l’Àrea Metropolitana i la Genera-
litat, va concedir al Prat subven-
cions per valor d’uns 400.000 €.

Durant el període 2014-2015 
van obtenir subvencions al Prat 

74 edifi cis (833 habitatges), que van be-
nefi ciar més de 2.000 persones. L’import 
d’aquests ajuts va ser d’1.198.998 €. 
L’impacte econòmic d’aquestes obres és 
superior al valor de les subvencions, que 
cobreixen aproximadament la meitat 
del valor de l’obra ❧

Rehabilitació de la façana d’un dels edificis del Prat que ha rebut subvenció.
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L’Ajuntament del Prat substituirà en els 
propers mesos l’enllumenat públic dels 
polígons industrials Pratenc, Mas Blau II 
i Mas Mateu, a fi  d’aconseguir un impor-
tant estalvi d’energia. Els llums de vapor 
de sodi, una tecnologia obsoleta i poc 
efi cient, i d’halogenurs metàl·lics es can-
viaran per altres de tecnologia LED, que 
tenen un rendiment lumínic molt supe-
rior i consumeixen força menys. 

En total se substituiran 660 fanals 
(tots els que hi ha en aquests tres polí-
gons), que consumeixen uns 560.000 
kw/h anuals. S’espera aconseguir un es-
talvi d’entre el 40 i el 60 %, és a dir, uns 
300.000 kw/h, que respresenten 65.000 € 
l’any (l’equivalent al consum anual de 85 
famílies del Prat).

S’instal·laran nous llums
amb tecnologia LED als
polígons Pratenc, Mas
Blau II i Mas Mateu

Aquesta substitució està subvenciona-
da en un 75 % per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i té un pressupost 
total de 860.000 €.

La tecnologia LED permet una regu-
lació lumínica i horària. Al vespre i al les 

primeres hores de la nit la il·luminació 
serà del 100 %, mentre que avançada la 
nit es reduirà la potència lumínica al 50 
%. A les èpoques de l’any amb menys 
hores de sol, la potència s’incrementarà 
fi ns al 100 % abans de l’alba ❧

La nova il·luminació comptarà amb regulació horària i lumínica.

Més 
estalvi als
polígons
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“El Prat, comerç de qualitat” és un pro-
grama d’assessorament i acreditació de 
la qualitat dels establiments comercials 
de la ciutat. El programa està cofi nançat 
per l’Ajuntament del Prat i la Diputació 
de Barcelona. Fins ara són 28 les boti-
gues de la ciutat que han aconseguit 
l’acreditació.

Per obtenir aquest segell, els establi-
ments han elaborat una diagnosi per a 
valorar els seus punts forts i febles, de-
tectar les oportunitats de millora i defi -
nir les mesures a prendre per tal de ser 
acreditat com a establiment comercial 
de qualitat.

Els comerços participants en el pro-
jecte han rebut durant tot el procés 
el suport personalitzat de profes-
sionals experts en l’elaboració de 
l’autodiagnosi de l’establiment i en la 
defi nició i implementació de propostes 
d’accions i millora, a través d’una Guia 
de la Competitivitat.

Una vegada assolits els objectius de 
millora que comprenen aspectes de ges-
tió, de màrqueting, legislatius i de mer-
chandising, entre altres, l’establiment ha 
estat acreditat com a comerç de qualitat 
del Prat ❧

Nous 
comerços 
de qualitat

Ja són 28 les botigues
de la ciutat acreditades

Una de les botigues del Prat que mostra la placa que l’acredita com a comerç de qualitat.

ESTABLIMENTS AMB L’ACREDITACIÓ            

“EL PRAT, COMERÇ DE QUALITAT”

[ PRAT BEBÉ - C. Carretera de la Marina, 67

[ PELUQUERÍA Y ESTÉTICA “MAGMA” 

C. Jaume Casanovas, 179

[ CRONOS JOIERIA - C. Frederic Soler, 6

[ FARMÀCIA CARMEN SERRAMIA                      

Av. Verge de Montserrat, 257

[ PARTY’S - C. Frederic Soler, 9

[ CARNISSERIA “BÀRBARA DEL PRAT”            

C. Coronel Sanfeliu, 79

[ OFIPRAT - Av. Verge de Montserrat, 52

[ FONT PELL - C. Frederic Soler, 4

[ TU MASCOTA - C. Pirineus, 8-10

[ GEMAS Y QUARZOS NOSOTRAS                     

C. Lleida, 93, baixos

[ TENDÈNCIES – ROBA PER LA LLAR                     

C. Coronel  Sanfeliu, 37, baixos

[ GOCCIA VERDE EL PRAT  (DIPROSA, S.L.)                    

Pl. Louis Braille, 24

[ EL RACÓ DEL BERGUEDÀ - Pl. Agricultura, 3

[ CARY KIDS - C. Carretera de la Marina , 41

[ PERRUQUERIA ÀGORA                                               

C. Carretera de la Marina, 44

[ ESPAI DE BELLESA VITAL                                               

C. Ciutat de l’Hospitalet, 7, esc.L, bx.2

[ MODA ALBA - C. Coronel Sanfeliu, 53

[ RANTAMPLAN - C. Lleida, 72

[ DALMATA - C. Rosa Ribas i Parellada, 56

[ 3CLINIC - Av. Verge de Montserrat, 207

[ CALZADOS AVENIDA                                               

Av. Verge de Montserrat, 41

[ EL RACÓ DE LA CARN DEL PRAT                            

C. Coronel  Sanfeliu, 8

Av. Verge de Montserrat, 207

[ LA COLADA - C. Lleida, 142

[ NIT I DIA - Av. Verge de Montserrat, 47

COMERÇOS ACREDITATS EN LA                 

DARRERA CONVOCATÒRIA

[ HERBODIETETICA NATURANMA                     

C. del Dr. Robert 1 

[ ROLY JOVE - C. Caldetes 8-10

[ POLLERIA MATI E HIJOS  

Mercat Plaça de Blanes

[ CARNICERIA ANA Y SERGIO

Mercat Plaça de Blanes
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Empreses del Prat col·laboren 
amb la FP amb grans resultats

Una de les vies més efi cients per a donar 
impuls al desenvolupament econòmic i 
la millora de la competitivitat és la inver-
sió en formació. Aquest és un factor clau 
per a fer front a les circumstàncies can-
viants de les condicions econòmiques, 
de les noves tecnologies i de les noves 
formes d’organització del treball. 

Per facilitar l’aprenentatge al llarg de la 
vida cal un sistema de formació fl exible 
que permeti als treballadors actualitzar i 
adaptar els seus coneixements i compe-
tències professionals. Per això, l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Prat aposta cada any per oferir a la 
ciutadania una oferta en formació pro-
fessional (FP) ocupacional diversifi cada 

i de qualitat amb la fi nalitat d’incidir i 
millorar l’ocupabilitat de la població.

Al Prat, l’actual sistema es canalitza a 
través de la FP inicial —impartida als 

instituts Illa dels Banyols i Les Salines— 
i la formació ocupacional. Al Centre de 
Promoció Econòmica (CPE) es desenvo-
lupen programes de formació ocupa-
cional que donen resposta a les noves 
demandes del teixit econòmic i a la re-
orientació de la carrera professional i 
l’adquisició de noves competències de 
persones, ja estiguin a l’atur o en actiu. 

Pràctiques en empreses

Els programes de formació ocupacional 
contemplen uns períodes de pràctiques 
en empreses que faciliten la connexió 
entre el món educatiu i el laboral, alho-
ra que permeten donar a conèixer les 
competències i habilitats de les perso-

Els programes de formació ocupacional del Centre de Promoció Econòmica contemplen 
pràctiques en empreses que faciliten la connexió entre el món educatiu i el laboral

64 % d’inserció 
Dels programes ocupacionals 
desenvolupats durant el 2016 al CPE, 
fi ns al moment hi ha hagut un 64 % 
d’inserció laboral dels alumnes, dels 
quals el 23 % han estat directament 
relacionats amb l’empresa en 
la qual han desenvolupat el 
conveni de col·laboració.

Cafè-bar del Centre Artesà, una de les empreses col·laboradores amb els programes de formació ocupacional.
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nes formades als possibles futurs con-
tractadors. El paper del CPE és interme-
diar perquè aquesta col·laboració sigui 
profi tosa i de qualitat per a totes dues 
parts.

Els bons percentatges d’inserció labo-
ral dels alumnes demostren que la for-
mació que ofereix el CPE respon a les de-
mandes dels empresaris. Un dels factors 
rellevants d’aquests resultats és el perío-

de de formació pràctica en empreses a 
través dels convenis de col·laboració.

96 convenis, 144 alumnes

Durant l’any 2016 el CPE va subscriure 
96 convenis amb empreses del Prat, a les 
quals van fer pràctiques un total de 144 
alumnes formats. Per sectors, dos terços 
de les empreses que hi han col·laborat 
pertanyen als serveis, sobretot del camp 

de la logística, l’hostaleria i els serveis a 
empreses.  

En l’àmbit logístic han acollit alumnes 
en pràctiques empreses com Hellmann 
Worldwide Logistics, Alfi l Logistics, Txt, 
Schenker, Mail Boxes, Nadal Forwarding, 
Azkar  OrekExpress o Seur Internacional, 
entre altres. Del sector de l’hostaleria 
destaca la col·laboració habitual d’em-
preses com el Cafè de l’Artesà, La San-
ta, el Gastrobar del Cèntric, el xiringuito 
El Calamar o els hotels Tryp i Barcelona 
Airport. 

Entre la resta d’activitats del sector ser-
veis destaca la col·laboració d’empreses 
com Conforama, Riso Iberica, Floover, 
Northgate i el comerç local Goccia Verde. 

També hi ha col·laboracions signifi ca-
tives d’empreses dedicades a la indús-
tria i a la construcció, com Lluch Essence, 
Mides, Montibello, Damm, Construccio-
nes en Madera Badia i Metalistería Rol-
dan, entre altres.

El 37,5 % de les empreses col·labora-
dores tenen més de 50 treballadors i el 
23,44 % en tenen menys de 5.

Les pràctiques en empresa són una 
forma forma d’iniciar o reprendre el 
contacte amb el món laboral, ja que 
moltes vegades dona lloc a un posterior 
contracte de treball. ❧

Els bons percentatges 
d’inserció laboral dels alumnes 
demostren que la formació 
que ofereix el CPE respon a les 
demandes dels empresaris

FORMACIÓ ADAPTADA A LA DEMANDA

Aquestes pràctiques en 
empreses esdevenen una 
experiència clau per als 
alumnes perquè els permet 
posar en pràctica en un context 
real els aprenentatges teòrics

POSAR EN PRÀCTICA ELS CONCEPTES TEÒRICS

Al Prat, l’actual sistema es 
canalitza a través de la FP 
inicial —impartida als instituts 
Illa dels Banyols i Les Salines— i 
la formació ocupacional al CPE

ALS INSTITUTS I AL CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Conforama, una altra empresa col·laboradora, del sector serveis.

Una de les empreses pratenques col·laboradores dins del sector industrial és Mides. 
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Jaume Martí és, en aquests moments, 
el pratenc més reconegut i famós. 
Ha rebut dos prestigiosos premis de 
cinema, el Gaudí a Catalunya i el Goya, 
d’àmbit estatal, al millor muntatge 
per la pel·lícula Un monstruo viene a 
verme, del superguardonat director 
de cinema José Antonio Bayona. 

“Vaig muntar 
el primer 
videoclip que 
va fer J. A. 
Bayona. El 
més bonic 
és que vint 
anys després 
seguim 
treballant 
junts”. 

Jaume Martí
Muntador de cinema
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L’any 2006 ja el vam entrevistar, perquè va re-
bre el premi al millor muntatge cinematogràfi c 
per la pel·lícula Frágiles, de Jaume Balagueró, 
en els Premis Barcelona, quan encara no exis-
tien els Premis Gaudí. Des de llavors ha treballat 
amb directors de la talla de Bigas Luna, Jaume 
Balagueró, Pau Freixas, Santiago A. Zannou i 
José Antonio Bayona, entre d’altres. En l’edició 
d’enguany dels premis Gaudí i Goya, ha rebut, 
juntament amb el seu company de feina Bernat 
Vilaplana, els més alts reconeixements al millor 
muntatge cinematogràfi c, de la mà de J. A. Bayo-
na, per la pel·lícula Un monstruo viene a verme. 

Què signifi ca per a la indústria cinemato-
gràfi ca la creació dels Premis Gaudí?
És una qüestió de visibilitat del que es fa en el 
món del cinema a Catalunya. Una gala vistosa i 
mediàtica com la dels Premis Gaudí fa que, per 
un dia, la gent parli del que s’està fent i n’estigui 
més pendent. Si no és així, és difícil de fer-se sen-
tir davant l’allau d’estrenes americanes. Aquests 
premis són sobretot importants per a pel·lícules 
com La propera pell o el Rei borni, perquè adqui-
reixen més visibilitat i, a més, el premi provoca 
que es reestrenin i que hi hagi més gent que vagi 
a veure-les.

Tu vas formar part de la primera promo-
ció de l’Escola Superior de l’Audiovisual 
de Catalunya (ESCAC). Què ha signifi cat 
aquest fet en la teva carrera professional?
Sí, he tingut la sort de ser de la primera promo-
ció de l’ESCAC. Allà vàrem coincidir José Antonio 
Bayona, Kike Maillo, Roser Aguilar, Guillem Mo-
rales i el meu company de muntatge, Bernat Vi-
laplana, o l’Oriol Tarragó que eren de la segona. 
A l’ESCAC, vàrem començar a treballar junts en 
els nostres primers projectes. Jo vaig muntar el 
primer videoclip que va fer J. A. Bayona! El més 
bonic és que vint anys després seguim treballant 
junts. Hem crescut plegats!

El talent de tota aquesta gent es refl ec-
teix en les fi tes aconseguides en aquest 
temps: des de videoclips casolans fi ns a 
Hollywood!
Sí. Arribar a aquest nivell de pel·lícules és res-
ponsabilitat de J. A. Bayona, que tenia i té una 
visió grandiloqüent del que vol fer. Nosaltres 
hem estat al seu costat i ens ha portat a fer co-
ses monstruoses.

Tan monstruoses com Lo imposible, en 
què vares ser el coordinador de postpro-
ducció; Un monstruo viene a verme, en 

què s’ha valorat el vostre treball de mun-
tadors, i ara està a les portes d’iniciar-se 
el rodatge a Hollywood de Jurassic World 
II, la direcció de la qual s’ha encarregat a 
J. A. Bayona. Estàs disposat o t’agradaria 
marxar a treballar a Hollywood?
No m’importaria fer-hi un tastet, però no m’hi 
quedaria. No sé si m’agrada com està orga-
nitzat. Aquí, tot té un punt més familiar; a mi 
m’agrada estar entre els meus. A més, hi ha mol-
tes coses per fer en la nostra petita indústria. 
Hem de créixer molt, encara!

Explica’ns en què consisteix la feina de 
muntador cinematogràfi c, perquè molta 
gent no la coneix.
És una de les últimes fases de la pel·lícula, on 
se li troba la forma fi nal; jo l’entenc com la ter-
cera fase de guió. Primer s’escriu el guió sobre 
paper. Després ve el rodatge, en què el guió pren 
vida: els actors li donen la seva personalitat, 
les escenes varien i, amb tot plegat, el guió es 
transforma. Quan arriba la fase de muntatge, 
nosaltres som els encarregats de donar-li forma 
fi nal al guió. Tenim el mateix poder transforma-
dor que un guionista, però nosaltres ho fem amb 
imatges i amb sons... Emfatitzem tot allò bo i 
eliminem la part dolenta del que s’ha rodat. Som 
un dels tres professionals que decidim la forma 
fi nal de la pel·lícula. Tot s’acaba de defi nir entre 
el director, el productor i el muntador. 

És una feina poc coneguda pel públic...
Sí, la tasca de muntador és com el lado oscuro 
per al públic en general; malgrat això, dins de 
la indústria del cinema sí que es reconeix que el 
muntatge és una feina fonamental. Encara que 
la bona feina de muntatge és la que és invisible 
per a l’espectador. 

De totes maneres, no et queixaràs del re-
coneixement del teu èxit que s’està fent a 
la teva població, el Prat?
No! Aquí estic rebent moltes mostres d’estimació 
i d’orgull pratenc.

Encara que ara no visquis al Prat, quina 
relació hi tens, amb la teva ciutat?
Total; aquí tinc tota la meva família, i alguns 
amics... Cada cap de setmana hi vinc. A més, 
al Prat hi ha molta vida audiovisual. Potser els 
Marimón són catalitzadors d’alguna cosa en tot 
això..., però sigui com sigui, el cine Capri és un 
tresor que hem de protegir ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

La meva relació amb     
el Prat és total. Aquí 
tinc tota la meva 
família, els amics... 
Cada cap de setmana 
hi vinc. A més, al 
Prat hi ha molta vida 
audiovisual. No sé si 
la família Marimón 
són catalitzadors 
d’alguna cosa en tot 
això..., però sigui com 
sigui, està molt bé!

No m’importaria fer 
un tastet a Hollywood, 
però no m’hi quedaria. 
No m’agrada com està 
organitzat. Aquí, tot té 
un punt més familiar; 
mentre pugui fer coses 
aquí i m’ho paguin 
mínimament bé, a mi 
m’agrada estar entre 
els meus. A més, hi 
ha molta cosa per fer. 
Hem de créixer molt, 
encara!
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Toni Toledo, amb la seva taula d’snowboard a la plaça de la Vila del Prat.

Al món de l’esport sempre hi ha sor-
preses, com la del jove pratenc Toni 
Toledo. Amb 13 anys s’està convertint 
en una de les promeses més fermes de 
l’snowboard, un esport que, com és lògic, 
a la nostra ciutat no pot practicar.

A fi nals de gener, Toni Toledo es 
va proclamar campió de Catalunya 
d’snowboard a Font Romeu. Tot i les 
dures condicions climatològiques, Toni 
va puntuar amb el millor percentatge a 
la ronda de participació i va aconseguir 
aquest premi. Prèviament, al mes de 
novembre, Toni Toledo va puntuar per 
primera vegada en una prova del cam-
pionat d’Espanya, al complex Xanadú de 
Madrid. 

Entrenaments a Cerler 

Els entrenaments de Toni Toledo són 
sempre a Cerler (Aragó), on hi va cada 
cap de setmana a exercitar-se amb la 
taula d’snowboard. Toni reconeix l’esforç 
que fa la seva família per pujar cada di-
vendres a l’estació d’esquí i dedicar el 
cap de setmana a la seva passió. De di-
lluns a dijous, a més de tenir l’obligació 
d’aprovar totes les assignatures de clas-
se, s’exercita per a enfortir el seu cos ❧

[ José David Muñoz ]

Snowboard 
al cor 
del delta

El campió de Catalunya 
d’aquest esport de neu 
és el pratenc Toni Toledo
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El CB Prat ha presentat, al pavelló Joan Busquets 
del CM Estruch, els equips d’aquesta temporada. En 
total són 19 equips —13 masculins i 6 femenins— que 
sumen 260 jugadors i jugadores. Com a novetat, 
per primera vegada el club compta amb un equip 
pre-mini femení, amb 13 nenes. Vídeo a www.elprat.tv

                                        EL CLUB BÀSQUET PRAT PRESENTA ELS EQUIPS D’AQUESTA TEMPORADA

Més de 300 equips han participat en la 10a edició del Duatló 
Ciutat del Prat, celebrat al parc Nou i que també ha estat 
el 9è Campionat de Catalunya ofi cial per equips. Organitzat 
pel Club Prat Triatló 1994, enguany hi ha hagut rècord de 
participació, amb gairebé 1.300 atletes. En la categoria 
masculina el Club Prat Triatló ha quedat segon, mentre que en 
femenina ha quedat en cinquè lloc. Vídeo a www.elprat.tv

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ EN EL 10è DUATLÓ CIUTAT DEL PRAT

El Club Patí Delta Prat ha celebrat una nova edició dels JEE 
de Patinatge de Velocitat al patinòdrom del CEM Estruch. Els 
jocs, que arriben a la 24a edició i consten de tres jornades, 
apleguen cada any al voltant de 200 patinadors i patinadores 
procedents dels dos clubs de la ciutat, el Delta Prat i el Patí 
Cobra, a més de diverses AMPAS d’escoles del Prat. Aquesta 
competició serveix per a seguir promocionant el patinatge 
de velocitat com a esport escolar entre els infants pratencs.   

                                        JOCS ESCOLARS ESPORTIUS DE PATINATGE DE VELOCITAT

Uns 840 nens i nenes de diferents categories han participat 
en els jocs esportius escolars de cros local, organitzats pel 
club Pratenc AA i celebrats al parc Nou. S’hi van disputar 
curses des dels 600 fi ns als 2.400 metres. Així mateix, es 
va celebrar la 3a Volta Solidària, a benefi ci del suport 
maternoinfantil de Càritas, en la qual van participar un 
centenar de participants. Vídeo a www.elprat.tv

ÈXIT DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CROS LOCAL
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El CB Terlenka de futbol ha presentat al 
pavelló Joan Busquets del CEM Estruch 
els seus 22 equips d’aquesta temporada, 
que sumen uns 400 jugadors, des de 
debutants fi ns a amateurs. Actualment, 
el club té una mitjana de tres equips 
per categoria, des de prebenjamí fi ns 
a juvenil. Vídeo a www.elprat.tv

EL CLUB BARCELONISTA TERLENKA PRESENTA 
ELS SEUS EQUIPS

El Club de Patinatge Artístic Sagnier ha 
celebrat un torneig social i solidari al pavelló 
del complex esportiu del qual el club pren 
el nom. El club, que compta amb una 
seixantena de patinadores i patinadors, va 
organitzar una exhibició del que els nens 
i nenes han après durant l’any, i també 
van posar a la venda polseres solidàries 
en benefi ci de l’hospital infantil de Sant 
Joan de Déu. Vídeo a www.elprat.tv

TORNEIG SOCIAL I SOLIDARI DE PATINATGE ARTÍSTIC

El primer cap de setmana de febrer es va disputar 
al camp de l’Estruch el derbi pratenc de futbol de 
3a Catalana, entre el CB Terlenka i l’AE Prat B. En un 
partit molt condicionat per les fortes ratxes de vent, 
l’AE Prat B es va imposar per 0 a 2. Aquesta va ser la 
seva tercera victòria seguida, que situa l’equip 2n a la 
classifi cació, a 2 punts del líder, l’Iberiana. La Terlenka, 
que portava 17 partits sense perdre, és tercer a la 
taula, a 3 punts del líder. Vídeo a www.elprat.tv

DERBI PRATENC DE TERCERA CATALANA
L’altleta del Pratenc AA Sara Gómez Barrera (a la foto, a l’esquerra) 
ha estat sots-campiona en la prova dels 800 m en el Campionat de 
Catalunya absolut. D’altra banda, Olga Rovira, també del Pratenc 
AA, ha estat campiona catalana júnior dels 10 km en ruta de 
marxa atlètica, mentre que Iker Vaqué i Daniel Lorente han sigut 
sotscampions catalans juvenils en llançament de pes i salt d’alçada 
en pista coberta. L’equip masculí de veterans del Pratenc AA ha 
estat campió de Catalunya de clubs en pista coberta per 5a vegada 
consecutiva. En categoria femenina, el club ha quedat cinquè. Pel 
que fa al Campionat d’Espanya celebrat a Antequera, l’equip masculí 
no ha pogut revalidar el títol assolit el 2016 i ha acabat segon.

ÈXITS DEL PRATENC ASSOCIACIÓ D’ATLETISME
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