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L’economia social i
cooperativa, en ebullició al Prat
Apareixen i es consoliden nous projectes d’emprenedoria col·lectiva 
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La crisis económica y social, la disminución de los recursos económicos de las personas, la indignación y el rechazo 
ante el abuso del capitalismo “salvaje” que se está llevando a cabo y el desarrollo tecnológico que permite 
nuevos tipos de transacciones, han formado una combinación de factores que están propiciando el crecimiento 
de un tipo de economía más racional y en la que prevalecen las personas, los fi nes sociales y las medidas 
ambientales sobre los intereses de las grandes empresas y corporaciones, regidas por los principios más estrictos 
del capitalismo fi nanciero.

En nuestra ciudad —como en muchas otras ciudades donde buena parte de la comunidad persigue un modelo 
de sociedad más justa, centrada en el bien común, en el bienestar de las personas, en los valores de la igualdad 
de oportunidades, de la cohesión social y en el desarrollo local— están surgiendo diversas iniciativas basadas en 
este modelo de economía social y cooperativa.

No es casualidad que en El Prat funcione, desde el año 1962, la Cooperativa Obrera de Viviendas, una de las 
cooperativas históricas de Cataluña en el ámbito de la vivienda. Esta cooperativa ha sido modelo precursor para 
otras que han surgido actualmente y que están basadas en la economía social y solidaria, y sigue impulsando 
el ecosistema de economía social a través de colaboraciones con nuevas iniciativas que se crean en la ciudad.

El equipo de gobierno municipal, plenamente convencido de los benefi cios sociales de este tipo de organización 
económica, está favoreciendo desde el Ayuntamiento la creación de varios proyectos locales a la vez que participa 
en diversas redes de impulso de la economía social desde del mundo municipal y comarcal.

Actualmente, en El Prat hay una treintena de empresas que pertenecen al sector de la economía social, 
cooperativa, solidaria y colaborativa. Esta es una buena noticia.

L’Ajuntament està impulsant 

la creació de diversos 

projectes locals i participa 

en xarxes de foment de 

l’economia social des del 

món municipal i comarcal.

El Ayuntamiento está 

impulsando la creación de 

diversos proyectos locales 

y participa en redes de 

fomento de la economía 

social desde el mundo 

municipal y comarcal.

L’economia social, al servei de les 
persones i de la comunitat

Lluís Tejedor  
L’alcalde

a crisi econòmica i social, la disminució dels recursos econòmics de les persones, la indignació i el rebuig davant 
l’abús del capitalisme “salvatge” que s’està duent a terme i el desenvolupament tecnològic que permet nous 
tipus de transaccions, han format una combinació de factors que estan propiciant el creixement d’un tipus 
d’economia més racional i en què prevalen les persones, els fi ns socials i les mesures ambientals sobre els 
interessos de les grans empreses i corporacions, regides pels principis més estrictes del capitalisme fi nancer.

A la nostra ciutat —com en moltes altres ciutats on bona part de la comunitat persegueix un model de societat 
més justa, centrada en el bé comú, en el benestar de les persones, en els valors de la igualtat d’oportunitats, de 
la cohesió social i en el desenvolupament local— estan sorgint diverses iniciatives basades en aquest model 
d’economia social i cooperativa.

No és casualitat que al Prat funcioni, des de l’any 1962, la Cooperativa Obrera de Viviendas, una de les 
cooperatives històriques de Catalunya en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta cooperativa ha estat model precursor 
per a altres que han sorgit actualment i que estan basades en l’economia social i solidària, i segueix impulsant 
l’ecosistema d’economia social a través de col·laboracions amb noves iniciatives que es creen a la ciutat.

L’equip de govern municipal, plenament convençut dels benefi cis socials d’aquest tipus d’organització econòmica, 
està afavorint des de l’Ajuntament, la creació de diversos projectes locals alhora que participa en diverses xarxes 
d’impuls de l’economia social des del món municipal i comarcal.

Actualment, al Prat hi ha una trentena d’empreses que pertanyen al sector de l’economia social, cooperativa, 
solidària i col·laborativa. Aquesta és una bona notícia.
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FOTO DE PORTADA
Membres de la cooperativa pratenca Illa construint un food truck. 

Presentació pública de la cooperativa Eticom de serveis de 
telecomunicació, al Centre de Promoció Econòmica del Prat.
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Les 4 claus

[1]

La nostra ciutat està vivint 

un moment d’ebullició de 

projectes d’emprenedoria 

col·lectiva relacionats amb 

l’anomenada economia 

social i cooperativa.

[2]

L’equip de govern és a punt 

d’aprovar el Pla Operatiu 

2017 per a la dinamització 

de l’economia social i 

cooperativa a la ciutat.

[3]
L’Ajuntament  del Prat ha 

constituït una taula de 

treball per a la coordinació 

i l’aplicació de mesures per 

a una contractació pública 

municipal social i èticament 

responsable, que quedaran 

refl ectides en una guia.

[4]
La Cooperativa Obrera de 

Viviendas, creada l’any 1962, 

és una de les cooperatives 

històriques a Catalunya en 

l’àmbit de l’habitatge.

L’economia 
social i 

cooperativa es 
consolida al Prat

La nostra ciutat està vivint un moment 
d’ebullició de projectes d’emprenedoria 
col·lectiva relacionats amb l’anomenada 
economia social i cooperativa, una for-
ma d’empresa que amplia els seus ho-
ritzonts amb iniciatives en l’àmbit de 
l’economia solidària. Potser no és ca-
sualitat que el Prat compti amb una en-
titat històrica com la Cooperativa Obre-
ra de Viviendas (COV), però el cert és 
que darrerament estan sorgint models 
d’empresa cooperativa entre els objec-
tius dels quals no fi gura la priorització 
del lucre individual, sinó la satisfacció de 
les necessitats dels socis i treballadors, 
la utilitat social, la democràcia interna i 
el compromís social i ambiental. 

Aquestes iniciatives són experiències 
clau per al desenvolupament local, ja 
que creen i consoliden llocs de treball al 

Prat, faciliten serveis locals a productors, 
consumidors i treballadors, promouen 
l’acció ciutadana i reforcen els vincles 
comunitaris.

El Prat, municipi 
cooperatiu que dona 
suport al sector 

La vinculació de l’Ajuntament del Prat al 
programa de Municipis Cooperatius ex-
pressa la voluntat del consistori d’apostar 
pel creixement i consolidació d’aquest 
model econòmic en el nostre municipi. En 
aquest sentit, l’equip de govern  és a punt 
d’aprovar el Pla Operatiu 2017 per a la 
dinamització de l’economia social i coo-
perativa a la ciutat, un pla que desplega 
les mesures previstes en el Pla d’Actuació 
Municipal (2016-2019) de suport a un  
model d’empresa d’alt impacte social.
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Els objectius i mesures d’aquest Pla 
Operatiu estan acordats en el marc de la 
Taula de l’Economia Social i Cooperativa 
del Prat, formada per l’Ajuntament i enti-
tats i empreses locals del sector, un espai 
de participació que actua com a motor 

en el desenvolupament de les accions 
del Pla. 

Entre les seves mesures cal fer referèn-
cia a l’ampli programa formatiu adreçat 
al sector, el suport i assessorament a la 
posada en marxa i consolidació de pro-

Reunió de 
la Taula de 
l’Economia 

Social i 
Coooperativa 

del Prat.

jectes cooperatius, les jornades de difu-
sió, el suport econòmic municipal a la 
posada en marxa de projectes, la consoli-
dació del laboratori-incubadora Labesoc 
(promogut per l’associació GATS), entre 
d’altres ❧

L’Ajuntament aprovarà 
una guia per a una
contractació social i 
èticament responsable
L’Ajuntament del Prat ha constituït una taula de treball per a 
la coordinació i l’aplicació de mesures per a una contractació 
pública municipal social i èticament responsable, que quedaran 
refl ectides en una guia. L’objectiu de la guia és la inclusió de 
clàusules de tipus social, laboral i ètic en les diferents fases 
del procediment de la contractació administrativa que fa 
l’Ajuntament. A la pràctica seran estipulacions obligatòries que 
s’inclouran en els plecs de condicions que regulen els contractes 
públics i que les empreses adjudicatàries hauran de complir.
Així mateix, aquesta guia inclourà la possibilitat que 
l’Ajuntament faci una reserva de contractes per a empreses 
que formen part de l’economia social, com ara els centres 
especials d’ocupació o les empreses d’inserció social. 

Maig Cooperatiu
Per segon any, el Prat celebrarà el Maig Cooperatiu, 
un conjunt d’activitats que tenen l’objectiu de 
donar visibilitat i promoure l’economia social i 
cooperativa. Entre els actes previstos hi haurà 
un cine-club amb la pel·lícula Mañana, el 2 de 
maig al Cinema Capri; una sessió de divulgació 
del cooperativisme el dia 3; una jornada sobre les 
cooperatives d’habitatge que organitza la COV, 
i una jornada internacional de bones pràctiques 
de l’economia social en l’àmbit agroalimentari, 
així com altres activitats de caire formatiu.

El Labesoc, una eina de creació  
El laboratori-incubadora de l’economia social i solidària, 
Labesoc (foto), és un projecte promogut per l’associació 
GATS amb el suport de l’Ajuntament del Prat, que acull 
projectes innovadors i els dona la possibilitat de créixer en 
un entorn de seguretat econòmica i projecció social. En ell 
han nascut Eticom–Som Connexió, les cooperatives Illa i Som 
Gestió i la societat laboral Sustainlabour, entre d’altres.
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La COV, una menció especial 
La Cooperativa Obrera de Viviendas, creada l’any 1962, és una de 
les cooperatives històriques a Catalunya en l’àmbit de l’habitatge. 
Ara viu un moment de creixement pel que fa als serveis (obertura 
del Centre de Dia Primer de Maig) i la seva participació activa en 
l’ecosistema de l’economia social: acull el Coworking Uikú, l’associació 
Espigoladors, la cooperativa Fem Escala... i ha iniciat un procés 
de renovació de les seves estructures internes i també dels seus 
espais de trobada, com el local de la plaça Ramon Roigé i Badia.

El Prat s’integra a l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat 
A mitjan mes de març es va presentar l’Ateneu Cooperatiu 
del Baix Llobregat. Es tracta d’un projecte estratègic, 
amb l’objectiu d’impulsar i donar suport a l’economia 
social i cooperativa a la comarca, promogut per la 
Generalitat, en col·laboració amb les entitats del sector, els 
ajuntaments i el Consell Comarcal. Del Prat hi participen 
la Cooperativa Obrera de Viviendas, GATS, la Fundació 
Esperanzah, Suara, el Coworking Uikú i l’Ajuntament.

El Prat, municipi cooperatiu en xarxa 
L’Ajuntament del Prat participa en diferents 
xarxes d’impuls de l’economia social:
[ Xarxa de Municipis Cooperatius, amb els municipis 
baixllobregatins de Sant Boi, Viladecans, Vallirana i Sant Joan 
Despí. Es tracta d’una xarxa de col·laboració —promoguda 
per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i 
integrada ara a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat— , que 
impulsa diferents projectes de foment de l’economia social. 
[ Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa 
del Baix Llobregat, amb diversos ajuntaments, 
entitats i centres de coneixement.   
[ El Ple de l’Ajuntament del Prat va aprovar al 
mes de gener l’entrada del municipi a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària, on 
participaran més de 40 municipis catalans i que es 
constituirà durant el primer semestre de l’any.

El sector al Prat
Tot seguit es mostra un llistat d’empreses (per ordre 
alfabètic) que treballen al Prat i pertanyen al sector de 
l’economica social i cooperativa:

EMPRESA
Asociación de Empleados 
de Iberia Padres de 
Minusválidos – Centre 
Especial de Treball
Associació Agrogats 
Associació Coop de Cap
Associació Espigoladors
Associació GATS (Grups 
Associats per al Treball Social)
Associació Rebrot 
d’aromàtiques i remeieres
Associació Saó
Cals Carxofa i Gaia (Paca Baix 
Llobregat)
Centre de Promoció Social 
Francesc Palau
Consum Cooperativa
Cooperativa Agrícola del Prat
Cooperativa Ecoprat Via de la 
Plata
Cooperativa Eticom Som 
Connexió
Cooperativa Fem Escala

Cooperativa Frescoop
Cooperativa Illa
Cooperativa Obrera de 
Viviendas
Cooperativa Serveis Domiciliaris 
Prat
Cooperativa Som Gestió
Cooperativa Suara Serveis 
(Centre de Dia Primer de Maig)
Cooperativa Uikú Coworking 
del Prat
Empresa d’inserció Saó
Fundació Cassià Just – Cuina 
Justa
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Esperanzah
Fundació Integràlia. Centre 
Especial de Treball
La Fundació Rubricatus i Centre 
Especial de Treball Tesiprat
L’Espiral
Pettykipeti
Societat Laboral Sustainlabour

SECTOR
Atenció a les persones

Agroalimentari
Atenció a les persones
Agroalimentari
Atenció a les persones

Agroalimentari

Inserció laboral joves
Agroalimentari

Atenció a les persones

Comerç
Agricultura
Activitats immobiliàries

Serveis de comunicació

Administració de 
comunitats veïnals
Agroalimentari
Serveis generals
Activitats immobiliàries

Atenció a les persones

Serveis de gestoria
Atenció a les persones

Coworking

Inserció laboral joves
Agroalimentari

Lleure
Serveis cooperatius
Atenció a les persones i 
serveis diversos
Atenció a les persones i 
serveis diversos
Salut
Comerç
Restauració

La tinenta 
d’alcalde de 
Promoció 
Econòmica, 
Comerç i 
Ocupació, 
Marta 
Mayordomo 
(a la dreta de 
la imatge), 
durant la 
presentació 
de l’Ateneu 
Cooperatiu 
del Baix 
Llobregat, a la 
seu del Consell 
Comarcal.

Junta rectora 
i direcció de la 
Cooperativa 
Obrera de 
Viviendas 
del Prat.
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A correr, que se acercan 
las elecciones
Estamos en el ecuador del último mandato de Tejedor como 
alcalde y parece mentira, no que hayan pasado dos años desde las últimas 
elecciones municipales, sino que después de 35 años Tejedor, por fi n, se 
retire. Y como son conscientes de que, sin Tejedor, ICV puede perder el último 
reducto del viejo comunismo en Catalunya, ha llegado la hora de tirar de 
cheque y empezar todas las obras y mejoras que los pratenses llevan años 
esperando para que dé tiempo a inaugurarlas antes de las elecciones.

El Ayuntamiento cerró el pasado 2016 con un ahorro de más de 
60 millones de euros. Y no satisfecho con ello, en el último pleno municipal, 
se aprobó incrementar el presupuesto de inversiones en 34 millones. El PP 
votó en contra de esta modifi cación, y no porque no estemos de acuerdo 
con las obras. Votamos en contra, sencillamente, porque los de Tejedor y los 
socialistas no nos pueden tratar a los pratenses como si fuéramos tontos. 
Durante estos dos últimos años, teniendo más de 60 millones en el banco, el 
gobierno municipal no ha querido solucionar los problemas de aparcamiento, 
las calles mal asfaltadas, la reforma de la avenida Montserrat, etc., pero 
ahora que se acercan las elecciones todo es urgente y todo son prisas. Que 
no nos engañen. 

Tel. 653 936 713 

Barra libre
Si paseamos por las calles de nuestro municipio, no es difícil 
encontrar panaderías o establecimientos de degustación en los que 
poder disfrutar de un magnífi co “ron cola” o un buen carajillo hasta las 
23 h. Tampoco es inusual que ante la demanda de clientes ansiosos por 
disfrutar de los rayitos de sol, estando las terrazas completas, el empleado 
o responsable del local, te complazca sacando una mesa extra. Pues 
bien, en muchos casos se actúa incumpliendo la normativa existente de 
regulación, en este caso la ordenanza sobre los servicios que puede prestar 
cada establecimiento dependiendo de sus características, así como otra 
que regula el número de mesas del que pueden disponer dichos locales. 
Es por ello que desde las instituciones debemos ser rigurosos y constantes 
para su correcto cumplimiento, ya que otros pequeños empresarios se 
ven perjudicados, llevándoles incluso al cierre o cese de su local. Para 
más información sobre la ordenanza reguladora de actividades en 
establecimientos deberán hacer un escrito al Ayuntamiento, ya que en el 
web de éste, nosotros no hemos sido capaces de encontrarla. Por último, 
nos gustaría mostrar nuestro total apoyo a los trabajadores y trabajadoras 
de restauración del Aeropuerto del Prat. Luchemos por nuestros derechos. 
#Lote22

    @GuanyemPratLlob          

Seguim treballant pensant en tu!
Aquest passat març vam seguir treballant, des del Ple Municipal, 
per tot allò que considerem benefi ciós per als nostres veïns i veïnes: 

Es va haver de fer un reconeixement de crèdits per al pagament de 
factures i vam aprofi tar per demanar que l’Ajuntament tingui en propietat 
sufi cient material de tanques, taules i cadires per posar-les al servei de les 
entitats del poble a un preu “simbòlic” i així acabar el fet de pagar factures 
anuals per valor, aquesta última, de 7.400 euros. Vam votar a favor de donar 
benefi cis fi scals per reformar els seus locals a l’Associació Espigoladors i 
de prorrogar el contracte del servei de neteja dels edifi cis i dependències 
municipals, però no sense preguntar per què l’empresa SELSA havia estat 
treballant del 28 de febrer fi ns al 8 de març sense un contracte vigent i 
com podia ser que, després de 35 anys al poder, els hagués passat per alt 
la data de termini? Després de denunciar la compra d’una làmpada de 
peu per a Alcaldia per un valor de 754,35 euros i que els regidors segueixin 
tenint el privilegi d’aparcar gratuïtament al pàrquing de l’església (ERC va 
rebutjar a aquest privilegi), ens vam posicionar rotundament en contra del 
projecte per enderrocar L’Artesà i vam defensar els drets dels treballadors 
i treballadores de Pans&Food del Lote 22 de la T1 a l’Aeroport del Prat.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Política d’aparador
Recentment hem conegut la liquidació del pressupost municipal de 
l’any 2016. Hi ha hagut 12 milions d’euros que, malgrat estar pressupostats, 
no s’han gastat. Alguns hem quedat sorpresos per aquest fet. L’estalvi 
de recursos no és dolent en si mateix, sempre que sigui imprescindible. 
En el cas del Prat, que gaudeix d’un dels majors pressupostos municipals 
per habitant de Catalunya i que té un nivell d’endeutament municipal 
pràcticament nul, aquest estalvi de recursos és del tot innecessari. 

Davant d’aquesta situació, ens preguntem si la situació 
socioeconòmica del Prat ha millorat tant com per justifi car l’estalvi 
d’aquests recursos. Nosaltres opinem que no. L’atur encara colpeja 
amb força la nostra ciutat i afecta moltes famílies que s’ho estan 
passant malament. Tot plegat esdevé esperpèntic quan resulta que 
l’equip de govern de la ciutat anuncia amb bombo i plateret, i amb 
to triomfalista, que faran els pressupostos més socials de la història 
i fi nalment hi ha 12 milions pressupostats que no es gasten. 
Des del Partit Demòcrata volem denunciar la política d’aparador de 
la qual sovint és pres l’equip de govern i demanem que s’emprin 
tots els recursos pressupostats en allò veritablement important. 

http://convergents.cat/elprat/
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Un país en comú
Els temps polítics es mouen a velocitat frenètica. Des que va 
començar la crisi econòmica l’any 2008, el qüestionament del sistema 
polític i social ha estat permanent a tot el món. Hem pogut veure fets 
tan preocupants com l’ascens de l’extrema dreta en països del nostre 
entorn, la presidència de Trump, el Brexit o el replegament identitari que 
vivim en molts llocs d’Europa. Per a aquest temps nou, l’esquerra ha de 
tenir respostes noves. Les aspiracions de llibertat, igualtat i fraternitat són 
tan històriques com actuals, i l’impuls de la gent ha de fer néixer noves 
expressions polítiques que connectin amb les aspiracions de canvi social, que 
qüestionin el model econòmic neoliberal com a únic camí possible i que facin 
front al creixement de les propostes populistes, xenòfobes i perillosament 
autoritàries que estan germinant en diversos llocs del món. A Catalunya, des 
de l’èxit de l’experiència d’En Comú Podem, estem assistint al naixement 
d’alguna cosa nova. Homes i dones progressistes, forces polítiques i socials 
ens hem embarcat en un procés per generar un espai polític on construir 
quelcom diferent. Iniciem un procés per generar un espai polític comú 
capaç de donar resposta a les demandes socials de la gent i capaç, també, 
de derrotar l’hegemonia dels valors i les polítiques de retrocés social que 
s’han aplicat a Europa, a Espanya i a Catalunya durant els darrers anys.

www.iniciativa.cat/elprat

Quina barra!
El conseller de salut de la Generalitat, Antoni Comín, ha presentat
un informe sobre desigualtats en la salut de la població de Catalunya que 
evidencia de forma científi ca que les persones amb un menor nivell 
socioeconòmic tenen una pitjor salut i una menor esperança de vida que els 
rics. L’accés igualitari a la salut de tots els ciutadans no és efectiu. I no es poden 
justifi car les retallades argumentant que la qualitat de la sanitat pública té 
menys infl uència sobre la salut de les persones que la seva posició social.
 
Les polítiques progressistes han de garantir l’accés de les persones 
amb situacions més desfavorables a recursos que afavoreixen un estil de vida 
saludable: alimentació adequada, habitatge digne, confort energètic, oci 
saludable, benestar emocional, etc. Aquesta visió transversal de la salut pública 
forma part del model que defensem els socialistes, juntament amb la cura i 
estricta vigilància del model públic d’atenció sanitària.
 
Aquests discursos ens grinyolen als que sempre hem defensat una 
visió integral de la salut i la sanitat pública com a dret de ciutadania. Els que 
retallen i privatitzen ara qüestionen l’impacte de les seves polítiques
en la qualitat i l’esperança de vida. Quina barra!

    @PerezJP_   

El renacimiento de la lucha obrera
Estos días vemos cómo hay un resurgimiento de la lucha obrera.  
Huelgas, movilizaciones, reivindicaciones, nos muestran cómo la clase 
trabajadora se revela contra las políticas laborales impuestas por el PP y que 
se niegan a derogar. Las Kellys, las camareras y los camareros del Lote 22 del 
Aeropuerto, el sector del taxi, el sector del transporte, y así un número amplio 
de secciones sindicales y obreras, se levantan ante la intención del gobierno 
de liberalizar sus sectores, externalizarlos o para luchar contra la precariedad 
ya instaurada. El último ejemplo de que la lucha sirve lo hemos visto de la 
mano de los estibadores: sus movilizaciones y el apoyo de otros sectores 
han conseguido que el PP no consiga aprobar su decreto gracias al voto en 
contra de los partidos de la oposición; un sector al que se intenta demonizar 
por tener sueldos dignos, cuestión que al parecer les impide luchar por 
sus derechos y no perder lo conseguido tras años de reivindicaciones. No 
debemos olvidar que un amplio número de estos colectivos son vecinas 
y vecinos de nuestro pueblo, que trabajan en el aeropuerto, en el puerto, 
en hoteles. Desde Podemos El Prat nos sentimos orgullosos de sus luchas, 
que son las nuestras, de su valentía y persistencia; orgullosos de trabajar 
a su lado y poder aportar desde nuestra humilde posición nuestro grano 
de arena a sus reivindicaciones. Fuerza, compañeras y compañeros.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Ni autismo ni desfi briladores
No ha podido ser, entre la negativa de ICV-EUA y PSC y la 
indiferencia de Se Puede y ERC, no ha prosperado la propuesta que 
desde Ciutadans presentamos a favor de las personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA). Por un lado, solicitábamos celebrar el 2 de abril, día 
internacional de concienciación sobre el autismo, junto con una campaña de 
sensibilización y promoción de la inclusión social de las personas con TEA. Y 
en segundo lugar, proponíamos impulsar el uso de Sistemas Aumentativos 
de Comunicación (SAAC) para el desarrollo comunicativo, pensando en 
las personas con difi cultad de comunicación verbal, mediante el uso de 
símbolos y pictogramas en los principales espacios públicos de la ciudad. 
Desde Ciutadans lamentamos que no prosperase, ya que creemos que es 
una propuesta buena, que pretende romper barreras y hacer más inclusivo 
nuestro municipio a muchas personas y a sus familias. 

En septiembre Ciutadans presentamos una propuesta, junto 
a la Asociación Española contra la Muerte Súbita Jose Durán, con medidas 
para transformar El Prat en un lugar cardioprotegido. Entre las medidas que 
proponemos, está dotar a todas las dependencias municipales y a los centros 
educativos de desfi briladores y de la formación específi ca para su uso.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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ELS MERCATS DEL PRAT ENS PROPOSEN LES RECEPTES MÉS GUSTOSES
Els mercats del Prat han iniciat l’activitat “Del mercat a taula”. 
Cada 15 dies publiquen al web municipal (apartat “Economia”) 
una recepta elaborada pels diversos professionals. Han 
començat les parades del Mercat Municipal, i més endavant 
continuaran els mercats privats de la plaça Blanes i Remolar. 
Els mercats són els equipaments col·lectius de referència de 
venda d’alimentació i de producte fresc per a la ciutadania del 
Prat. En les seves parades, professionals d’una variada oferta 
comercial —peix, carn, fruites i verdures i altres sectors—, 
ens atenen i assesoren cada dia amb amabilitat i bon ofi ci. 

                                          ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL DE SOPES
El passat dissabte 11 de març va tenir lloc al barri de Sant Cosme 
una nova edició, i ja en són 10, del Festival de Sopes, organitzat 
per GATS i que s’emmarca en el Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural que impulsa l’Obra Social “la Caixa” 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. A la trobada hi van 
participar 2.100 persones que van poder gaudir de les més 
de 20 activitats programades, una de les més destacades de 
les quals va ser el Festival de Sopes. Vídeo a www.elprat.tv

JORNADES FP.PRAT
El passat 6 de març va tenir lloc la sessió inaugural de les 
Jornades FP.Prat, que tenen com a objectiu millorar i enfortir la 
connexió entre la formació i el mercat de treball. En el decurs 
de la sessió es va fer un reconeixement a les empreses més 
destacades per la seva col·laboració i suport a la formació 
professionalitzadora: Club esportiu Gran Via Mar, Erthard 
Transitaris – Ertransit, Frimercat, Mail Boxes, Montibello, Parc 
Agrari del Baix Llobregat, Renault Ros, Schenker i Sueprat.

                                          EL CONSELL DELS INFANTS VISITA LA DEPURADORA I EL CRAM
Recentment, quinze nois i noies del Consell dels Infants 
van fer una sortida amb l’objectiu de sensibilitzar, 
completar informació i, posteriorment, poder socialitzar 
amb la resta del municipi la problemàtica del llançament 
de tovalloletes humides al vàter. #WCNomésVolPaper
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EL CARNAVAL DE L’ENVEJA
32 comparses i més de 3.700 persones han participat enguany 
en les rues del dissabte de Carnaval, un Carnaval que ha tingut 
com a pecat protagonista l’Enveja i en el qual hem pogut 
veure per primera vegada les màscares dels Pecats Infantils. 
Vídeos a www.elprat.tv i fotos al Flickr d’El Prat Cultura.

                   POLY-PRAT, UNA EMPRESA FAMILIAR PRATENCA QUE COMPLEIX 50 ANYS
L’empresa Poly-Prat SA, ubicada al polígon del Fondo d’en Peixo, compleix enguany el 50è aniversari. Empresa dedicada a la 
injecció de termoplàstics, va començar fabricant accessoris per a material sanitari quan el plàstic es va començar a introduir 
en tots els àmbits de la indústria. Avui dia té una activitat molt més diversa: taller propi de motlles, soldadura per ultrasons, 
petits muntatges, mecanitzats, etc. El 50 % del que fabriquen són components per a l’automoció, que exporten a 9 països, 
i el 50 % restant és molt variat (embalatge, ferrocarrils, electricitat, cosmètica, laboratoris, farmacèutica...). Es tracta d’una 
empresa familiar de la qual el gerent és Albert Rodríguez Novell, acompanyat pels seus fi lls David, Albert i Daniel, responsables 
de diferents sectors de l’empesa, on treballen més de 20 persones, algunes amb més de 40 anys de permanència a Poly-
Prat. L’empresa ha superat la crisi econòmica amb bona nota gràcies a les creixents demandes d’ofertes per a exportació 
i a contínues inversions amb fi nançament propi, fet que els augura un futur almenys tan llarg com el seu passat. 

ACTIVITATS ENTORN DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El cicle d’activitats desenvolupades entorn del dia 
internacional de les dones 2017 es va inaugurar amb la 
taula rodona “Nous feminismes?”, on entre altres aspectes 
es va visualitzar que cal tenir en compte la diversitat de 
les dones a l’hora d’aplicar les polítiques públiques. Les 
activitats s’han desenvolupat al llarg de tot el mes de març. 
Més informació elprat.cat/dones i vídeos a www.elprat.tv
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La Unidad de Fracturas del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge, que da servicio 
a la población de El Prat, ha recibido el 
certifi cado que acredita su excelencia 
dentro del programa Capture the frac-
ture de la Fundación Internacional de 
Osteoporosis (IOF).

Objetivo: la prevención

El objetivo de esta unidad del hospital 
de Bellvitge es la optimización de la pre-
vención secundaria de las fracturas por 
fragilidad, que son frecuentes porque 1 
de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres 
mayores de 50 años sufrirán una. Una 
fractura por fragilidad dobla el riesgo de 

El equipo, que da servicio
a El Prat, recibe un 
certifi cado internacional 
que acredita su excelencia

presentar otra, a menudo en los siguien-
tes 6-8 meses. Además, suponen gastos 
sanitarios y sociales considerables.

La mitad de los pacientes que tienen 
una fractura de cadera, la más grave de 
las fracturas por fragilidad, ha presenta-
do antes otra fractura por fragilidad. 

La Unidad de Fracturas de Bellvitge es 
un equipo de carácter multidisciplinar 
coordinado desde el Servicio de Reu-
matología y que implica a especialistas 
de los servicios de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Rehabilitación y Aneste-
siología – Clínica del Dolor ❧

Equipo de la Unidad de Fracturas del Hospital Universitario de Bellvitge.

Unidad de
Fracturas 
de Bellvitge 
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PER SANT JORDI, LLIBRES PRATENCS 

Un periodista venido a menos, 
Ismael Berma, recibe un encargo 
para escribir la biografía de 
una famosa actriz y cantante. A 
medida que la va redactando se 
ve sumergido en la tormentosa 
y asombrosa vida familiar.  

FUEGOS FATUOS. CARLOS SABARICH >>Ocho mujeres que no se conocen 
entre sí, de diferentes estatus y 
edades, coinciden por casualidad en 
unas sesiones para aprender danza 
oriental. Todas albergan la necesidad 
de superar problemas, miedos y 
desengaños familiares. El baile las 
unirá, creando un fuerte vínculo de 
amistad que durará toda la vida.

LA DANZA DE LA VIDA. MONTSERRAT BADUELL 
(Rúbrica) >>

Cinquè cas del sotsinspector 
Espinosa, que es veu immers en 
una sèrie d’assassinats vinculats 
i esquitxats per la política. Vol 
portar la investigació desvinculat 
totalment de la política, 
missió del tot impossible amb 
conseqüències imprevisibles. 

PROCÉS ENVERINAT. SALVADOR BALCELLS 
(Meteora) >>

A fi nals del segle XIX, en el convent 
abandonat de Santa Anna d’Alcover, 
apareixen dos homes assassinats. 
Sense policia al poble, l’alcalde 
encarrega la investigació a l’algutzir 
i al sereno. Tots els indicis apunten 
al convent, que amaga secrets, 
crims sense resoldre, antigues 
diferències insalvables...

ELS CRIMS DEL CONVENT. SALVADOR BALCELLS 
(Gregal) >>

Treball on es deixa constància 
dels entrebancs i problemes que 
va haver de superar l’Associació 
d’Amics del Subnormal per tal 
de millorar la qualitat de vida 
de les famílies i dels fi lls amb 
discapacitat intel·lectual.

LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL AL PRAT 
(1970-1997). JOSEP FERRET I PUJOL 
(Rúbrica) >>En esta novela gráfi ca, el famoso 

detective huye hacia San 
Petersburgo tras enfrentarse 
a Moriarty. Allí deberá resolver 
un enigma que amenaza con 
romper el precario equilibrio 
entre Rusia e Inglaterra.

SHERLOCK HOLMES Y EL LEGADO 
DE MORIARTY. SERGIO COLOMINO (Norma) >>

Nueva entrega de la comisaria 
Cornelia Weber-Tejedor, que se 
enfrenta a un intrincado caso 
de secuestros exprés y a un 
asesinato sin explicación. Novela 
policíaca, donde la intriga y el 
equilibrio entre lo personal y 
profesional de la protagonista 
juegan un papel determinante 
y mantienen en vilo al lector.

SI NO, LO MATAMOS. ROSA RIBAS 
(Grijalbo) >>

Purifi cación Hernández 
il·lustra com dos infants 
pratencs, Maria i Arnau, 
viuen i gaudeixen del 
dia i la nit més màgica i 
meravellosa de l’any al nostre 
municipi: la nit de Reis. 

UN CONTE DE LA NIT DE REIS. 
PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ 
(Ajuntament del Prat) >>

Purifi cación Hernández il·lustra una 
altra aventura del Club dels Caníbals. 
La història comença quan la Yumico, 
el Rubèn, l’Andrea, el Leo i el seu 
mico Octavi, que parla més de cent 
quaranta llengües, queden a la 
llibreria Drac per buscar una lectura 
interessant. Miren i remiren taules 
i prestatgeries, fi ns que un d’ells 
troba llibre de Dràcula, i passades 
unes hores... tot es capgira.

EL CLUB DELS CANÍBALS ES CRUSPEIX 
DRÀCULA. PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ  
(Barcanova) >>

La elevada comorbilidad del paciente 
anciano hace de éste un enfermo 
frágil y con gran predisposición al 
tromboembolismo venoso. Este 
libro examina las características, 
distribución y mortalidad a corto 
plazo en dicha población.

ASPECTOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL PACIENTE 
ANCIANO. JUAN CARLOS VILLALBA 
(Addmira 360º) >>

L’autor explica la seva experiència 
amb la malaltia de l’esclerosi múltiple. 
Comença així: “Creo que nunca podré 
olvidar el día en el que me dieron el 
diagnóstico ‘defi nitivo’, después de 
unos tres meses de largas pruebas 
médicas. Esclerosis Múltiple”.

ELIJO VIDA. JOSE SEGURADO (autoedición) >>

El periodista pratense Agus Morales 
ha vivido en primera persona los 
hechos que relata, y escribe con la 
precisión de un gran periodista y 
los recursos de la mejor literatura, 
para ofrecer un fresco vívido de la 
situación de las personas refugiadas. 

NO SOMOS REFUGIADOS. AGUS MORALES 
(Círculo de Tiza) >>
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La Virginia viu a Roma, té 52 anys 
i fa poc li han extirpat un pit. S’ha 
separat del seu marit i ha de tornar 
a Girona sobtadament perquè el 
pare ha mort. La protagonista es 
retrobarà amb la família, el seu 
passat, redescobrint el seu cos, 
el seu present i, també, l’amor. 

L’HOTEL BLANC DE LA PLATJA. ALBA SABATÉ 
(Columna) >>

Historias de una vida cotidiana a 
la que la artista da un aire y un 
estilo muy particulares. Sencillas 
historias emplazadas entre 
Barcelona y Madrid, dotadas de 
un sentido vital muy especial. 

GRAN BOLA DE HELADO: 17 HISTORIAS 
CORTAS. CONXITA HERRERO
(Apa-Apa) >>

Tercera y última entrega de la 
periodista Ana Martín en la Barcelona 
de los años 50. La sexta fl ota americana 
desembarca en el puerto de una 
Barcelona en plena época franquista. 
Un marinero estadounidense es 
asesinado en el Barrio Chino. La 
protagonista intentará desenmarañar 
un suceso lleno de medias 
verdades e intereses partidistas.

AZUL MARINO. ROSA RIBAS (Siruela) >>

¿Qué pasaría si tu otro yo se 
presentará ante ti, diez años más 
joven, justo en el momento en el 
que sientes que tu vida ha sido un 
desastre? Vera intentará convencer 
a su yo del pasado para que tome 
otras decisiones y constatar si el 
cambio de rumbo puede variar 
su poco exitoso presente.

DIME CON QUIÉN HABLAS Y TE DIRÉ 
SI ESTÁS LOCA. CRISTINA PINO >>

Volumen que compendia los 
relatos más relevantes del autor, 
publicados en distintos medios. 
Catorce narraciones en la onda de 
varios subgéneros de la ciencia-
fi cción: space opera, hard, humor, 
cyberpunk o new wave...

LOS PINTORES DE ESTRELLAS VERDES. 
PEDRO P. ENGUITA (Amarante) >>

És el resultat del treball de camp 
de molts anys d’un equip format 
pel pratenc Andrés Valverde, 
juntament amb Valentí González,  
Josep M. Seguí i Rafael del 
Hoyo, per conèixer la fl ora i la 
vegetació del delta del Llobregat 
amb més de mil imatges. 

LA FLORA VASCULAR DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT. ANDRÉS VALVERDE (Institució 
Catalana d’Història Natural) >>

Recull vivencial de quinze famílies 
pageses del Prat que han hagut 
de treballar, i conviure, amb una 
terra constantment amenaçada 
pels serveis d’una gran ciutat. 
Retrat viu d’un petit univers, cada 
cop més encongit, que ha canviat 
radicalment aquests darrers anys, 
però que es resisteix a desaparèixer.

PAGESOS I PAGESES DEL PRAT. NÚRIA 
ABELLÓ (Rúbrica) >>

La Beca Jaume Codina de Recerca d’Història 
Local de l’any 2013 és un exhaustiu estudi sobre 
l’evolució de la societat altmedieval del territori 
del delta del Llobregat, que es troba en ple 
procés de formació. Recull dades arqueològiques 
i informació documentada d’escrits de l’època 
comtal, aportant llum sobre qüestions com 
l’organització territorial, la propietat de la terra, 
l’estratifi cació social i els sistemes de domini.

A L’OMBRA DE BARCHINONA: ANTECEDENTS I GÈNESI DE LA 
SOCIETAT FEUDAL A L’ENTORN DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
(SEGLES VI-XI). JORDI GIBERT REBULL (Ajuntament del Prat) >>

Treball de recerca arqueològica 
amb la fi nalitat de convertir-lo 
en un testimoni útil per conservar 
i recuperar la memòria històrica. 
L’estudi tracta de les construccions 
bèl·liques fetes durant la Guerra 
Civil, situades al cim del turó, així 
com de les empremtes deixades 
pel barraquisme dins del límit 
físic de la ciutat de Barcelona.

TURÓ DE LA ROVIRA: ARQUEOLOGIA D’UN 
CONFLICTE. JORDI RAMOS RUIZ (Societat 
Catalana d’Arqueologia) >>

Fernando es un arqueólogo que 
buscando respuestas a su proyecto 
de investigación, desaparece 
haciendo espeleología. Ochenta y 
siete años más tarde, una pareja 
de novios que está de vacaciones 
encuentra por casualidad algo, 
un objeto que les muestra los 
pasos del arqueólogo a partir 
de su desaparición. Descubrirán 
cómo es rescatado estando 
moribundo y a las puertas de la 
muerte por unas extrañas gentes.

UN DIARIO EN FALSO TECHO. MIGUEL 
GIMENO (Amarante) >>

NOTA: Els llibres presentats en aquestes pàgines han estat 
escrits per autors i autores del Prat.
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Abril 
de lletres
i llibres
Programa d’activitats al 
Cèntric per Sant Jordi

Per la diada de Sant Jordi, a més de les 
tradicionals parades de llibres i roses 
als carrers i places de la ciutat, el Cèntric 
Espai Cultural ofereix un programa ben 
divers d’activitats. Com a novetat, uns 
dies abans del dia de Sant Jordi es po-
dran conèixer i comprar algunes de les 
novetats editorials dels autors i autores 
de la ciutat, que presentaran a la Biblio-
teca els seus nous llibres publicats, en 
una “marató” de novetats, amb presen-
tacions breus i dinàmiques. 

Els infants es podran posar a la pell de 
la princesa, el drac o Sant Jordi, parti-
cipant en un taller de teatralització de 
la llegenda que farà el Teatre Kaddish. 
També podran veure La divertida his-
tòria del cavaller Jordi, una versió de la 
llegenda en clau d’humor interpretada 
per la companyia L’Invisible.

Per tancar el programa d’activitats, ens 
visitarà la coneguda escriptora i perio-
dista Sílvia Soler, autora d’una dotzena 
de novel·les que han estat traduïdes a 
múltiples idiomes i que han comptat 
amb el reconeixement entusiasta de crí-
tica i lectors. 

A més, les entitats ens proposen activi-
tats com l’acte de lliurament de premis 
del Concurs Literari per a joves orga-
nitzat per l’Associació Tintablava en les 
seves dues categories —microrrelats i 
poemes— i el festival literari del Centre 
de Promoció Social Francesc Palau ❧

Tota la informació a www.centric.elprat.cat 

El Cèntric prepara diverses activitats per al dia de Sant Jordi.

Ofi cina d’informació 
turística a la platja 

[ El dissabte 8 d’abril obrirà una 
ofi cina d’informació turística situada 
a la zona litoral, davant de l’entrada 
a la pineda de Can Camins. Aquesta 
ofi cina obrirà dissabtes, diumenges 
i festius de 10 a 13 h i des d’ella es 
podrà accedir al mirador de l’estany 
de l’Illa. Més endavant organitzarà 
visites guiades a la pineda.]

Dos equipaments    
estrenen web 

[ El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa i el Cèntric Espai Cultural han 
estrenat les seves respectives noves 
plataformes web, renovades, més 
modernes i adaptades a qualsevol 
dispositiu. En elles trobareu tota la 
informació sobre els equipaments i 
els actes que s’hi desenvolupen.]

El servei d’assessories 
joves rep 1.013 l’any 2016

[ El servei d’assessories joves 
d’EL Lloro va atendre l’any passat 
1.013 consultes per part del jovent 
de la ciutat, fet que el converteix 
en un dels programes per a joves 
més sol·licitats. La majoria de les 
persones que utilitzen aquest servei 
tenen fi ns a 20 anys (643 consultes) 
però també n’hi ha moltes de joves 
de fi ns a 35 anys (287 consultes). En 
alguns casos l’atenció es dona amb 
les famílies.]
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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

Conillet 
amb Clara Segura

Una mare rep una carta de l’escola en què diuen 
que el seu fill no progressa adequadament. 

Aquest fet dispara l’acció de l’obra i el cor 
de l’únic personatge protagonista, una dona 

transhumana que, com en una pel·licula d’acció, 
iniciarà un viatge que l’acabarà conduint a les 

profunditats del seu interior i la confrontarà amb 
les seves pors i desitjos. 

Teatre Modern
Dissabte 29, a les 21 h

Entrada: 15 €

Escarxofa&Jazz 
2017
Onzena edició del festival pratenc en què 
els protagonistes són la gastronomia i la 
música. L’associació Gastronòmica i Cultural 
Les Escarxofes del Prat cuinarà un arròs 
EsPratacat amb postres per llepar-se’n els 
bigotis mentre ens delectem les orelles a 
ritme de la BCN Ska-Jazz Orquestra, The 5 
Outsiders of Dixieland, els Trumpet Attitude, 
The Limboos i Los Mambo Jambo.

La Capsa. Diumenge 9, a les 12 h
Preu menú: 7 €
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Torre Balcells SONA 
Concert de prima-
vera dels conjunts de 
l’Escola Municipal de 
Música.

Centre Cultural 
Torre Balcells. Escola Municipal de 
Música. Dissabte 1, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

El Petit de cal Eril
La força, el seu nou 
disc, ens submergeix en 
un univers atemporal, 
sense altres referents 
que les persones i la 
natura. Concert child 

friendly, per gaudir-ne en família. 

La Capsa. Dissabte 1, a les 19 h
Entrada: 6 € anticipada i 10 € a taquilla 
(menors de 12 anys gratuïta)

#4Raons: Seward
Seward és un 
col·lectiu d’acció 
sonora, cançó 
lliure i  
que s’allunya de 
les etiquetes: una 

experiència amb un directe impactant, 
efervescent i màgic. 

La Capsa. Divendres 21, a les 21 h 
Entrada: 6 € (amb consumició)

Jam de 
corda
Jam de corda 
oberta a tothom 
amb instruments 
com el violí, la 

viola, el violoncel o el contrabaix. 

Bar de l’Artesà
Dimarts 25, a les 19 h

Pagesos i 
pageses del Prat 
de Núria Abelló

Presentació 

de l’últim 
llibre de 
l’autora, 
un recull 
vivencial 
de quinze 
famílies 
pageses del 
Prat que 

han hagut de treballar i conviure 
amb una terra constantment 
amenaçada pels serveis d’una 
gran ciutat.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 6, a les 19.15 h
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Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas

Delicades, d’Alfredo Sanzol
Història d’històries 
construïda amb 
fragments que 
en aparença no 
tenen relació però 
que configuren un 

univers concret en el qual un roser que 
era mort... sobtadament ressuscita.
Dissabte 1, a les 20.30 h 
Diumenge 2, a les 19 h

Quotidian records 
d’Anamor i David Faure
Una vetllada de dos socis accidentals 
de perfils antagònics encadena diàlegs 
musicals i accions que sorgeixen de 
pensaments, converses i relacions.
Dissabte 8, a les 20.30 h
Entrada: 6 €

Kaddish RadiKals
Per acabar amb 
el judici de Déu 
d’Antonin Artaud
Acció sonora i de 
moviment que 
interroga sobre els 
límits de la creació 

artística, la llibertat i la censura, la 
responsabilitat dels nostres tutors polítics 
i la decència.
Diumenge 30, a les 12 h

Descancionalitzant 
coples 
Puro teatro
Assaig obert del treball realitzat aquests mesos 
sota la direcció del Lolo Herrero.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 4, a les 21 h

EscapeShow, l’espectacle
90 minuts d’infart per 
trobar l’antídot del gas 
amb el qual els espectadors 
han estat intoxicats. Un 
espectacle interactiu en 
què hauràs de resoldre 
enigmes, superar proves, 
col·laborar amb la resta  

del públic..., per conservar la vida!

Teatre Modern. Divendres 7, a les 19 h
Entrada 15 €

Dijous Teatre: 

Ragazzo 
Teatre Tot Terreny
Gènova viu la restricció de 
drets socials més gran que 

ha viscut el continent des de la Segona Guerra 
Mundial. La cimera del G8 se celebra sota 
confinament policial a la vegada que la ciutat 
acull el Fòrum Social Mundial, on més de mig 
milió de persones discuteixen sobre «un altre 
món possible». Un dia, el destí del Ragazzo 
queda senyalat quan decideix participar en una 
acció pacífica...   

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

Sant Jordi Teatre

Mec mec mec
Diferents personatges es troben en 
qualsevol plaça de qualsevol lloc del 
món. L’obra reflecteix la solitud i el 
caos que regeixen el nostre món.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa
Dissabte 22, a les 19 h

Umbra + Bulb 
Cia. Múcab Dans

Umbra és un 
espectacle 
interactiu 
pluridisciplinar 
de dansa, música 
i interacció 

multimèdia. Ens parla d’afrontar les 
pors, de trencar rutines i construccions 
socials... i d’alliberar el nostre jo 
oprimit. Bulb és una escenografia 
lumínica i interactiva fruit d’un projecte 
produït en clau local. 

Teatre Modern. Dissabte 22, a les 
20 h. Entrada: 15 €

XI Festa de la Dansa
Una mostra de la dansa i el ball que es 
crea i es practica a la nostra ciutat per 
commemorar el Dia Internacional de la 
Dansa.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 29, de 12 a 14 h i de 
16.30 a 21.30 h

performance



ENCARA POTS VISITAR

EL PRAT 1:1 
Col·lectiu IGPRAT
Exposició en continu 
creixement que vol reflectir 
els espais i costums del Prat 

mitjançant el món d’Instagram.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 31 de maig

LA NATURA
Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 23 d’abril

NOVES EXPOSICIONS
(IN)FORMALIDADES

Darío Amaro
Abstraccions 
geomètriques 
basades en el 
desplegament i 
el joc compositiu 
sobre diferents 
suports 
bidimensionals.

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Del 26 d’abril al 23 de juny
Inauguració: dimecres 26, a les 20 h

Cine club

Fúsi, Virgin 
mountain (Corazón 
gigante), de Dagur Kári
2015, Islàndia. Idioma: islandès 
(VOSE). Durada: 94 minuts
Un dia, el Fúsi, un inadaptat 

social de 43 anys, rep una invitació per anar a 
una escola de ball on coneixerà a la Sjöfn, una 
dona solitària com ell i amb profundes ferides 
psicològiques.
Prèviament es projectarà el curt Paquete 
a domicilio de Francesc Cánovas.

Cine Capri. Dimecres 19, a les 19.45 h 

El cine de Frida

¿Y ahora adónde 
vamos?
En un país destrossat per 
la guerra, unes dones 
mostren la indestructible 
determinació de protegir 
les seves famílies de 
tota mena d’amenaces 
exteriors. 

Organtizació: Associació de Dones 
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 5, a les 17 h 

E
x

p
o

s
ic

io
n

s
C

in
em

a

A TAULA!
Laia Ribas Valls

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 8 d’abril
Cloenda, vermut i conclusions 
del projecte: 
dissabte 8, a les 11.30 h

ELS INICIS DE LA 
PREMSA AL PRAT
Cèntric Espai Cultural
Fins al 27 de maig

PROGRAMACIÓ DEL 
CINE CAPRI
Estrena de Los Pitufos: 
La aldea escondida 
(31 de març, 1 i 2 d’abril)  i 
Guardianes de la 
Galaxia, volumen 2 (28, 
29 i 30)
Altres pel·lícules: Bebé Jefazo, 
El guardián invisible i 
El Bar

Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93-379-59-43 o visiteu 
el web www.cinecaprielprat.com

Club de 
Gastronomia...
especial 
Sant Jordi!

La pastissera Tatiana 
Abbud ens ensenyarà com 
fer una mousse d’aigua de 
roses en forma de rosa. 
Sorprèn a qui més t’estimis 
pel dia de Sant Jordi.

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

Aquest any, per celebrar la diada de Sant 
Jordi, el Cèntric Espai Cultural ha preparat 
un programa d’activitats. 

Dimarts 18 
A les 19 h, Marató de novetats editorials 
d’autors del Prat amb un format breu i 
dinàmic. Presenta i modera José David 
Muñoz
Amb Alba Sabaté (L’hotel blanc de la 
platja), Conxita Herrero (Gran bola de 
helado), Pedro Enguita (Los pintores 
de estrellas verdes), Salvador Balcells 
(Procés enverinat), Sergio Colomino 
(Sherlock Holmes y el legado de Moriarty) 
i Purificación Hernández (Un conte de 
la Nit de Reis i El Club dels Caníbals es 
cruspeixen Dràcula)

Dimecres 19
A les 17.30 h, Taller de dimecres: Teatralitzem 
Sant Jordi amb Cia. Teatre Kaddish 

A les 18 h, Lliurament de premis del “VI 
Concurs literari de microrelats Tintablava” per a 
joves pratencs. Organització: Tintablava

Dissabte 22
A les 12 h, L’Invisible 
titelles presenta La 
divertida història del 
cavaller Jordi

Dimarts 25 
A les 18 h, Festival Literari del Centre de 
Promoció Social Francesc Palau

ABRIL DE LLETRES I +LLIBRES



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 1. Contes deliciosos 
amb Anna G. Cuartero
Dissabte 8. El Bruixot Cul de 
Sac i la Bruixa Pessigolla 
amb Cia. Teatre Kaddish
Dissabte 29. A la primavera 
contes per jugar amb Anna 
García

Dimarts 4, a les 17.30 h i 
dissabte 8, a les 10.30 h
L’hora dels nadons: Colors amb 
Elisabeth Ulibarri

Divendres 28, a les 17.30 h 
Storytime: There’s no place like 
space amb Kids&us

LABORATORI DE 
LECTURA EN FAMÍLIA
Per a famílies amb infants de 
4 a 9 anys

Quan és 
fosc
La foscor 
és un món 
per explorar 
amb els cinc 

sentits, fer volar la imaginació i 
descobrir-hi possibilitats ocultes.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 27, a les 18 h 

TALLERS
Art en família
Aliens Lost in Translation

Per a famílies amb 
infants de 4 a 9 anys
Inventarem formes de 
comunicar-nos amb els 
terrícoles pratencs: des 
d’alienòfons, cal·ligrafies 

marcianes o un diccionari de llengües del Prat.

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 2, 
a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia 

KIT (Klub Infantil Tecnològic): Dibuixa 
figures en tres 
dimensions
Crearem un punt de 
llibre amb una ploma 
d’impressió 3D.

Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa

Dijous 20, a les 17.30 h, Cal inscripció prèvia

JOCS
RACÓ DEL JOC
Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Dissabtes, a les 17.30 h
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

Per a nens i nenes de 2 a 3 anys:
Dissabte 1. Titelles de dit
Dissabte 29. Imants saludables
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys:
Dissabte 1. Taller d’ombres: El circ 
imaginari
Dissabte 29. Què en sabem de les 
verdures del Prat?

Activitats de lleure 
D' ABRIL

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran. Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania. Horari: de 9 a 13 h . Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  www.pratgentgran.com

DILLUNS 10 
VISITA CULTURAL: 
PARLAMENT DE 
CATALUNYA
Coneixerem els espais més 
emblemàtics del Palau, descobrirem 
la història de l’edifici i les funcions 
del Parlament.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 3 €

DIVENDRES 21 
RECITAL DE SANT JORDI. 
Lectura de poemes i lliurament del “21è 
recull de poesies i contes breus” 
Per participar-hi, s’han de presentar 
poesies i/o contes breus originals, escrits 
en català o castellà. Els escrits s’han de 
lliurar amb el nom de l’autor al Programa 
de Lleure de la Gent Gran.
Data límit per lliurar els escrits: 
divendres 7 d’abril
Lloc: Cases d’en Puig a les 10.30 h

DIMECRES 26 D’ABRIL
VISITA AL CENTRE DE 
RECUPERACIÓ D’ANIMALS 
MARINS DEL PRAT DE LLOBREGAT
Amb una visita guiada per un dels educadors 
del centre, coneixerem el treball que es porta 
a terme, podrem visitar les diferents àrees de 
la fundació,  i la zona de la clínica, on hi ha els 
animals que s’estan recuperant abans de ser 
alliberats.
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €

I
n

fa
n

ti
l

TEATRE, MÚSICA I 
DANSA
Loops
Cia. Engruna Teatre

Loops és 
un joc sobre 
el pas del 
temps, un 
cant a la vida 
i a la idea de 
la continuïtat 
i l’herència 

explicada amb objectes, música en 
directe, titelles i actrius.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 12 h
Entrada: 1,5 €

Per terra de dracs
PEP LÓPEZ & AFÒNIX 
PRODUCCIONS

La Martina 
i el Dídac 
troben un 
llibre d’éssers 
mitològics i 
decideixen 
esbrinar 
què hi ha 

de cert en tot allò. Pep López presenta 
un espectacle ple d’humor, cançons i 
contes curts en què s’uneixen els contes 
tradicionals i d’autor sobre dracs i éssers 
mítics d’arreu.
Organització: La Xarxa 

Teatre Modern. Diumenge 23, 
a les 18 h. Entrada: 6 €
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[ 1. Beca Fotografi a i Societat, per a un 
projecte que incorpori l’ús de la imatge 
com a element essencial d’un treball 
d’investigació i refl exió social en l’entorn 
del Prat. Impulsada des del Centre Cívic 
Jardins de la Pau. Projecte seleccionat: 
La fi cció laboral. L’amiant al Prat, de 
Daniel Gasol.

[ 2. Beca Art al Barri, per a un projecte 
que treballi els conceptes de barri, iden-
titat i comunitat amb els barris de Sant 
Jordi i Ribera Baixa com a marc. Impulsa-
da des del Centre Cívic Sant Jordi – Ribe-
ra Baixa. Projecte seleccionat: Ràdio-
teteria Sant Jordi – Ribera Baixa, un 
farcell d’economies silvestres, d’Aviv 
Kruglanski i Anna Coromina.

[ 3. Projecte Exposició, adreçat a ar-
tistes i agents culturals locals per a un 

Ja s’ha resolt la convocatòria d’arts visuals 2017, per 
promoure la realització de projectes d’art vinculats 
a la nostra ciutat, en les següents modalitats:

projecte que proposi una exposició indi-
vidual o col·lectiva a la Sala d’Art Josep 
Bages. Impulsada des del Centre d’Art 
Torre Muntadas. Projecte seleccionat: 
02 minutos, 231 pasos, de Fito Valero.

[ 4. Projecte deslocalitzat, que proposi 
una refl exió a partir de situar la pràctica 
artística en contextos no artístics, gene-
rant un intercanvi de relacions i coneixe-
ments amb l’entorn. Impulsada des del 
Centre d’Art Torre Muntadas. Projecte se-
leccionat: Ni tan bellas, de Stella Rubio.

[ 5. Beca d’Art i Educació, que investi-
gui sobre les zones de contacte entre la 
producció artística i els processos peda-
gògics i d’aprenentatge del teixit educa-
tiu formal i no formal del Prat. Impulsada 
des de l’Escola d’Arts del Prat. Projecte 
seleccionat: Un futbol sense porte-

Projectes d’arts 
visuals / UNZIP 2017

ries, de Mercedes Mangrané i Míriam 
C. Cabeza.

Tots els projectes rebran una dotació 
de dos mil euros per la seva realització 
i s’aniran desenvolupant al llarg dels 
propers mesos, presentant resultats 
en diversos formats. Podreu seguir-ne 
l’evolució a unzip.elprat.cat ❧
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Participació
juvenil
al Prat
Espais on el jovent pot 
aportar la seva visió

Poder participar constitueix un element 
central d’aprenentatge democràtic, 
d’integració i d’infl uència en l’entorn 
social, cultural, econòmic i polític. 
L’Ajuntament del Prat treballa per facili-
tar espais on els i les joves puguin parti-
cipar en l’elaboració de projectes:
[ Consell Municipal de la Joventut 
Òrgan municipal consultiu sobre les po-
lítiques de joventut. Les properes troba-
des són el 6 de juliol i el 9 de novembre. 
[ Taules / Comissions joves
Ara estan en marxa la Taula de l’Altraveu, 

Comissió de Lleure, la Comissió d’Acció 
Musical, la Taula d’Arts Visuals i la Taula 
Jove, que el passat 9 de març es va re-
unir per revisar el reglament del Consell 
Municipal de Joventut. En breu es con-
vocarà una taula sobre l’oci a la ciutat.
[ Dinamització d’estudiants 
Punt mòbil diari als patis dels instituts 
i dinamitzadors a les sales d’estudi, a fi  
d’informar i promoure la participació de 
les persones delegades o conselleres en 
representació dels estudiants. També es 
dinamitza el projecte d’antenes infor-
matives amb alumnes de cada institut 
com a “corresponsals” d’El Lloro. 
[ Joves.Prat
L’Ofi cina del Pla Jove ha desenvolupat 
una estratègia digital que permet infor-
mar i fomentar la participació a través de 
diferents perfi ls a les xarxes socials. 

Si teniu cap proposta o suggeriment 
adreceu-vos a El Lloro ❧

Més informació a joves.prat.cat

Una trobada de participació juvenil al Prat.

Programes de 
contractació

[ Entre desembre i gener, 
l’Ajuntament del Prat ha posat en 
marxa 3 programes de contractació 
directa de persones amb subvenció 
d’altres administracions. El programa 
“El Prat de les persones i l’ocupació”, 
de l’AMB, ha suposat la contractació 
de 34 persones per fer reforç en 
diferents departaments municipals 
(Educació, Promoció Econòmica, 
Cultura, Serveis Socials, etc.). Les 
persones contractades portaven 
un mínim de 3 mesos a l’atur. El 
programa “Treball als barris”, del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), per a treballs de jardineria, 
ha contractat 10 persones fi ns a 
fi nals d’any. I el programa “Treball 
i formació”, també del SOC, per a 
persones perceptores de la renda 
mínima d’inserció i aturades de 
llarga durada no perceptores de cap 
prestació, ha fet 26 contractes en 
manteniment i neteja urbana.]

Formación continua 

[ El Centro de Promoción Económica 
ofrece cursos para trabajadores 
en activo con el fi n de adquirir 
y actualizar sus competencias y 
califi caciones. Este año se han 
programado cuatro cursos: Community 
manager, Coaching nivel 1, Coaching 
nivel 2 y Logística general. Los cursos 
se hacen en colaboración con la 
Fundación Paco Puerto de CCOO y se 
realizan a partir de las 18 h.]
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La preinscripció es farà del 
2 al 12 de maig a l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització 
(OME). Podeu demanar cita 
prèvia a partir del 10 d’abril

OME

Les famílies amb infants 
nascuts els anys 2015, 2016 i 
els tres primers mesos del 2017 
rebran a casa una carta de 
l’OME amb tota la informació

CARTA ALS DOMICILIS

Propera preinscripció 
a les escoles bressol
Les jornades de portes obertes es
faran del 29 de març al 26 d’abril 

Entre el 29 de març i el 26 d’abril les es-
coles bressol municipals i la llar d’infants 
Dumbo fan diverses sessions de portes 
obertes perquè les famílies amb infants 
d’entre 0 i 3 anys puguin visitar-les i in-
formar-se sobre el funcionament i pro-
jecte educatiu. 

[ Escola Bressol Sol Solet: 31 de 
març, a les 9.45 h, i 24 d’abril, de 17.30 
a 19 h

[ Escola Bressol La Blaveta: 30 de març 
i 6 d’abril, de 17.30 a 19 h

[ Escola Bressol El Cabusset: 29 de 
març, de 17.30 a 19 h i 5 d’abril, a les 
9.45 h

[ Escola Bressol La Granota: 3 i 4 
d’abril, de 17.30 a 19 h

[ Llar d’Infants Dumbo: 19 d’abril, a les 
9.30 h, i 20 d’abril, de 17.30 a 19 h

Preinscripció

La preinscripció es farà del 2 al 
12 de maig a l’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització (OME). Podeu demanar 
cita prèvia, a partir del 10 d’abril, al tel. 
933 790 050 o al web www.elprat.cat.

Les famílies amb infants nascuts 
els anys 2015, 2016 i els tres primers 
mesos del 2017 rebran a casa una car-
ta de l’OME en què es detallen els do-
cuments que cal presentar, els criteris 
d’admissió i el calendari del procés. 

Les 4 escoles bressol municipals i la 
llar d’infants Dumbo, de la Generalitat, 
ofereixen 350 places públiques per al 
curs 2017-2018, per a infants d’entre 4 
mesos i 3 anys ❧

El Prat ofereix 350 places públiques per a infants de 4 mesos a 3 anys.

Portes obertes
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Ayudas para actividades 
de verano y extraescolares

Este año, el Ayuntamiento de El Prat 
cambia el sistema de solicitud de ayudas 
para actividades de verano y extraesco-
lares para niños, niñas y jóvenes, a fi n de 
facilitar su tramitación a las familias.

Entre el 28 de marzo y el 21 de abril se 
pueden presentar en la OIAC (Ofi cina de 
Información y Atención a la Ciudadanía, 
en la Casa de la Vila) las solicitudes para 
la realización tanto de las actividades de 

verano como de las actividades extraes-
colares de ocio, deportivas y de forma-
ción artística para el próximo curso.

El objetivo de estas ayudas, a las que 
el Ayuntamiento destina 143.000 €, es 
que ningún niño, niña o joven deje de 
realizar estas actividades por motivos 
económicos y/o sociales. Las ayudas van 
dirigidas a los niños, niñas y jóvenes em-
padronados en El Prat que hayan naci-

Ambas ayudas, a las que el Ayuntamiento destina 143.000 €, tienen por objetivo que 
ninguna niña, niño o joven deje de realizar estas actividades por motivos económicos 
o sociales

do entre 1999 y 2014 (ambos incluidos). 
Excepcionalmente, se incluyen jóvenes 
que hayan nacido antes de 1999 siem-
pre que estén cursando la Educación 
Secundaria Obligatoria o estén escolari-
zados en el Centro de Educación Espe-
cial Can Rigol o que quieran participar 
en actividades de Disprat Lleure.

Para solicitar las ayudas no es necesa-
rio estar inscrito previamente en ningu-
na actividad. Las ayudas otorgadas se 
destinarán a: 
[ Las actividades de verano organiza-
das por las entidades que aparecen en 
la guía de verano, para las de las entida-
des de ocio CE Sant Pere i Sant Pau, AEiG 
Anton Vilà i AEiG Conxita Busquets y los 
cursos de natación del Ayuntamiento.
[ Las actividades extraescolares para 
el curso 2017-2018 que organizan las 
AMPA, las asociaciones deportivas es-
colares de los centros educativos, las 
entidades inscritas en el Registro de 
Entidades del Ayuntamiento, adheridas 
al programa de ayudas, la Escuela Muni-
cipal de Música, los cursos de natación y 
las actividades de circo organizadas por 
el Ayuntamiento.

Se podrá presentar una solicitud por 
persona benefi ciaria y por una actividad 
de verano y/u otra actividad extraesco-
lar. Se puede consultar toda la informa-
ción en la OIAC, en el tel. 93 379 00 50 o 
en el web www.elprat.cat ❧
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Del 1 al 28 de febrero se celebró la 2ª 
Marató de l’Estalvi Energètic. El objetivo 
ha sido reducir el consumo de electrici-
dad, gas y agua de los equipamientos 
municipales que han participado y des-
tinar los ahorros a un proyecto contra 
la pobreza energética en la ciudad. Las 
acciones han sido voluntarias y pro-
puestas por los trabajadores, alumnos y 
usuarios de los edifi cios.

Los ahorros conseguidos han sido un 
14 % de electricidad, un 18 % de gas y 
un 29 % de agua, que suponen más de 
13.000 € que se destinarán a un proyec-
to de pobreza energética de la ciudad.

5 equipamientos

La Marató ha movilizado durante un 
mes a 5 equipamientos (Escuela Muni-

Alumnes 
d’ESO fan de 
gestors del
territori

cipal de Música, Centro Cívico Jardins 
de la Pau, CEM Sagnier, CEM Estruch y 
CEM Julio Méndez), más de 100 traba-
jadores, 400 alumnos y miles de perso-
nas usuarias, que han colaborado en 
acciones como: reducción del uso del 
ascensor, entrenamientos con menos 
iluminación de lo habitual, reducción 
de las horas de climatización, cierre de 
luminarias, duchas más cortas...

Este ha sido el segundo año en que 
El Prat participa en la Marató. En la pa-
sada edición se consiguió un ahorro 
de un 14 % de electricidad, un 23 % de 
gas y 21 % de agua y más de 9.000 € de 
ahorro económico, que se destinaron a 
hacer asesoramientos energéticos a 50 
familias de El Prat en situación de po-
breza energética ❧

Panel de control eléctrico de un edificio 
municipal.

Alumnes escoltant les explicacions d’un tècnic del Consorci dels Espais Naturals.

Des del curs 2009-2010, l’Ajuntament del 
Prat desenvolupa el projecte “Alumnes 
gestors del territori”, que fomenta el co-
neixement i la col·laboració d’alumnat 
de centres de secundària en les tasques 
de gestió del Espais Naturals que realitza 
el Consorci. 

Alumnes de 3r d’ESO desenvolupen 
les mateixes accions o similars a les que 
ja es realitzen, com ara censos de biodi-
versitat, retirada de vegetació exòtica, 
servei d’informadors ambientals i/o ane-
llament d’aus. Setze alumnes de l’Institut 
Ribera Baixa i de l’Escola Nostra Sra. del 

Mar estan fent  durant més de dos mesos 
tasques d’informació ambiental als Es-
pais Naturals del Riu (estany de Cal Tet), 
un cens d’aus i una sessió d’anellament. 

L’alumnat participant ha rebut prèvia-
ment a l’aula la formació bàsica ne-
cessària per poder desenvolupar totes 
aquestes tasques sense difi cultat ❧

Más de 13.000 € contra
la pobreza energética

Ahorro logrado en la Marató de l’Estalvi Energètic
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Des de fa 30 anys, 
l’Ajuntament del 
Prat ofereix gra-
tuïtament a totes les 
escoles de la ciutat 
una sèrie d’activitats 
d’educació ambien-
tal perquè l’alumnat 
conegui i valori 
l’entorn natural del 
nostre municipi.

Aquest curs, la gran 
novetat és l’activitat 
“Apropa’t al camp”, 
que inclou la creació 
d’un espai agroam-
biental —de fet, un 
camp amb diferents 
conreus— a la fi nca 
de la Marina, ubicada 
a tocar de l’entrada 
als Espais Naturals 
del Riu, on es treba-
llaran a nivell educa-
tiu aspectes agríco-
les lligats al municipi. 

Inicialment, l’oferta 
és per a grups esco-
lars, tant del Prat com 
d’altres localitats,  
però properament 
podria créixer a grups familiars i a la res-
ta de la població. 

Aquesta proposta també incorpora un 
nou servei de suport als centres educa-
tius de la ciutat que tenen horts esco-
lars, per ajudar a gestionar-los i treure’n 
més profi t didàctic. 

A la fi nca de la Marina, l’alumat  apren-
drà a distingir els diferents tipus de 
conreus típics del delta del Llobregat i 
la seva història, quan se’n fa la sembra i 
la collita, quins benefi cis aporta el con-
sum d’aquests productes o quin valor 

Per aprendre a reconèixer els diferents conreus, les èpoques de sembra i collita, 
el valor de l’agricultura periurbana o la història agrícola del Prat

té l’agricultura periurbana en un entorn 
metropolità com el nostre, entre altres 
aspectes. 

20 activitats d’educació 
ambiental 

L’oferta d’educació ambiental de 
l’Ajuntament del Prat suma un total de 
20 activitats dirigides a primària, se-
cundària i escoles bressol. Els darrers 5 
cursos s’han fet unes 1.200 sessions en 
les quals han participat més de 30.000 
alumnes. 

“Apropa’t al camp”, nova 
oferta d’educació ambiental 

Finca de la Marina, on es desenvolupa el projecte.

Una de les activitats amb més èxit són 
els itineraris pel Delta que es fan en 
el programa “Apropa’t al Delta”, que 
s’ofereixen als grups escolars d’arreu 
de Catalunya i que visiten els espais na-
turals del nostre municipi. Els darrers 5 
anys s’han comptabilitzat unes 1.250 vi-
sites amb més de 35.000 escolars, majo-
ritàriament de la província de Barcelona. 
El 80 % dels centres educatius ( escoles 
i instituts) que fan la visita la repeteixen 
en anys posteriors ❧

Itineraris pel Delta 



EL PRAT

30
abril 17

PUBLICITAT



EL PRAT

31
abril 17

A mitjan mes de març es 
van presentar els resul-
tats de la diagnosi actual 
de la ciutadania i de les 
propostes de millora per 
al disseny del nou servei 
i la nova contracta de 
neteja viària i recollida 
de residus municipals, 
elaborada a partir d’un 
procés de participació 
ciutadana.

L’objectiu era conèixer 
quines són les principals 
preocupacions de la po-
blació, de manera que els 
nous serveis de recollida 
de residus i neteja viària 
responguin tant a as-
pectes tècnics com a les 
necessitats expressades 
per la ciutadania. En total 
s’han fet 786 enquestes.

Neteja viària

La valoració mitjana del 
servei de neteja viària ac-
tual és de 5,1 sobre 10. El 
que més preocupa, amb 
diferència, a la ciutadania 
són els excrements i orins 
de gos. Aquesta problemàtica s’atribueix 
a la manca de civisme dels amos dels ani-
mals i és especialment sensible en parcs, 
places, zones de joc infantil i entrades a 
les escoles. En aquest sentit, les persones 
enquestades demanen més serveis de 
neteja dels orins i més vigilància i san-
cions a aquests comportaments, així com 
campanyes de comunicació, formació i 
sensibilització.

Un altre aspecte que consideren que 
caldria millorar és la neteja a fons de les 
voreres amb aigua.

La neteja treu una puntuació de 5,1 sobre 10 i la recollida, un 5,7 per part de la població, 
que proposa millores relacionades sobretot amb els excrements i orins canins

La valoració mitjana de la recollida de re-
sidus és del 5,7 sobre 10. El que més pre-
ocupa a les persones enquestades són 
els horaris de recollida i el soroll dels ca-
mions. Es constata una controvèrsia entre 
el soroll que fan els camions de recollida a 
la nit i l’embús de trànsit que provoquen 
quan treballen a primera hora del matí en 
els principals eixos de la ciutat.

Una altra queixa, els desbordaments de 
residus fora dels contenidors, s’atribueix a 
l’incivisme.

La ciutadania aprova el 
servei de neteja i recollida 

Joaquim Bartolomé, tinent d’alcalde de Manteniment i Serveis Urbans, i David Vicioso, regidor de Participació, 
durant la presentació pública dels resultats de la diagnosi.

De cara al concurs públic per a la nova 
contracta municipal de neteja viària i 
recollida de residus, l’Ajuntament tindrà 
en compte els resultats d’aquest procés 
participatiu per incloure les demandes 
ciutadanes en el plec de condicions ❧

Podeu consultar el dossier amb tots els 

resultats de la diagnosi a l’apartat “Urbà”    

del web municipal www.elprat.cat 

Vídeo a www.elprat.tv

Recollida de residus Nova contracta
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David Andrés, una de les joves promeses 
de la gastronomia catalana, es va 
presentar al concurs per escollir el 
millor cuiner jove del món amb un 
plat en què la carxofa Prat i el xai 
eren els protagonistes. Va quedar-hi 
segon. Amb els seus plats, d’elaboració 
sofi sticada, apropa els productes 
de la terra a l’alta cuina mundial.

“Som 
l’enveja del 
món. Tenim 
varietat de 
productes, 
cultura 
gastronòmica 
i els millors 
cuiners”. 

David Andrés
Cuiner
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David Andrés té 29 anys i és el cap de cuina del 
restaurant Àbac de Barcelona, amb dues estre-
lles Michelin i capitanejat pel també conegut i 
mediàtic xef Jordi Cruz. El David també és el pro-
pietari del restaurant Somiatruites d’Igualada, la 
seva localitat natal. Amb aquest currículum, la 
infl uent revista Forbes l’ha escollit entre les 30 
personalitats menors de 30 anys més infl uents 
d’Europa en la categoria de “Les Arts”. 

David Andrés està convençut del gran valor dels 
productes agroalimentaris del nostre país i els 
utilitza per a les seves creacions. La seva trajec-
tòria és molt curiosa, perquè amb pocs anys ha 
passat d’estudiant d’arquitectura i jugador de la 
selecció espanyola d’hoquei a ser un dels xefs 
més reconeguts. En aquesta entrevista el conei-
xerem una mica millor.

Com es va produir aquest gir de 180 graus 
en la teva trajectòria professional?
Va ser una decisió d’un dia. Estudiava arquitec-
tura, però no m’anava gaire bé, i em guanyava 
la vida jugant a hoquei. Un dia vaig anar a sopar 
al restaurant Àbac, quan encara era a l’estació 
de França, i vaig felicitar-ne el xef, Xavier Pelli-
cer, pels plats que ens van servir. Li vaig dir que 
m’agradaria veure com treballaven i em va dir 
que em contractava. 

Però tu ja tenies coneixements de cuina?
Jo no havia cuinat mai, ni tan sols a casa, però 
hi vaig anar. Partint de zero, en vaig anar apre-
nent. Vaig tenir la sort de poder treballar amb els 
millors: Xavier Pellicer, Jean Louis Neichel, Joan 
Roca i, des de fa uns anys, amb Jordi Cruz.

Per què vas escollir aquesta professió?
Suposo que m’aporta vivències similars a les que 
trobava jugant a hoquei: treballar en equip, fer 
bé les coses, lluitar per ser el millor, l’adrenalina 
a fl or de pell...

Alhora que treballes a l’Àbac, portes el 
restaurant Somiatruites d’Igualada, jun-
tament amb el teu germà. Són dos con-
ceptes molts diferents, no?
Sí, un és un restaurant de superluxe i l’altre és 
un restaurant de poble amb menús a 13 euros. 
Però el plantejament és el mateix: es basa en un 
procés creatiu adaptat al client, pensar a qui vas 
dirigit i el que vols transmetre. Sense donar el 
mateix producte, la fi nalitat sempre és connectar 
amb el client. Se m’han presentat les dues opor-
tunitats de la meva vida alhora i no he pogut 
renunciar a cap de les dues. 

Quina importància tenen els productes de 
proximitat a la teva cuina?
Tota. El fet d’haver participat en aquests concur-
sos de cuina m’ha donat l’oportunitat de conèi-
xer els 20 millors cuiners del món i aquesta és 
l’experiència que m’ha aportat més com a per-
sona. Tots ells han coincidit que el nostre país és 
l’enveja de la resta del món. 

En quin sentit ho diuen, això?
A Espanya tenim una gran cultura gastronòmica, 
una gran varietat de productes i matèries pri-
meres, i també els millors cuiners del món: tres 
coses que són l’enveja de tothom! Però no ens 
ho hauria de dir la gent de fora, ho hauríem de 
veure nosaltres mateixos.

I ja les sabem explotar?
Renè Redzepi, el xef del restaurant Noma de Co-
penhaguen, només cuina amb productes de la 
seva ciutat, Copenhaguen, i ha arribat a ser el 
millor restaurant del món. Si ell ho ha pogut fer, 
imagina’t el que podem fer nosaltres.

Al Prat, aquest mes celebrem la Festa de 
la Carxofa. T’hi apuntes?
Jo, sempre que n’és temporada, la utilitzo en els 
meus plats. Té molta personalitat. Soc un amant 
de la carxofa a la brasa. A l’Àbac me les porta un 
pagès directament dels camps.

Has cuinat el pollastre Pota Blava?
Sí. L’hem treballat i el tinc molt en compte a 
l’hora d’escollir productes.

Què signifi ca per a tu formar part de l’elit 
de les persones que formen la llista de 
Forbes?
N’estic molt content i suposa una gran difusió 
de la meva feina; però jo, que soc molt autoe-
xigent, em sento més satisfet i orgullós de ser 
el cap de cuina de l’Àbac i de tenir el restaurant 
Somiatruites.

Com et veus en el futur?
Seguint aprenent i treballant amb tota 
l’exigència. L’adjectiu de “jove” s’acabarà aviat, 
i haig d’aconseguir les mateixes fi tes... ❧

Consulteu els webs dels dos 

restaurants on treballa David Andrés:                                                                                                                                          

                                                                                  

http://www.abacbarcelona.com/ca/restaurant 

http://www.somiatruites.eu/

[ Dolors Pérez Vives ]

Jo, sempre que n’és 
temporada, utilitzo 
la carxofa Prat en 
els meus plats. Té 
molta personalitat. 
Soc un amant de la 
carxofa a la brasa. A 
l’Àbac me les porta 
un pagès directament 
dels camps.

Els millors cuiners 
del món han coincidit 
que el nostre país és 
l’enveja de la resta 
del món. A Espanya 
tenim una gran cultura 
gastronòmica, una 
gran varietat de 
productes i matèries 
primeres, i també 
els millors cuiners 
del món: tres coses 
que són l’enveja de 
tothom! Però no 
ens ho hauria de dir 
la gent de fora, ho 
hauríem de veure 
nosaltres mateixos.
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Millor AMPA o centre educatiu 
en la promoció de l’esport
AMPA Escola Sant Jaume

Millor entitat esportiva en la 
promoció de l’esport
Club Vikings Vòlei Prat

Millor equip participant en Jocs 
Escolars
Associació Esportiva Karate Prat   

Millor esportista amb                  
discapacitat física i/o sensorial
Martín Berchesi Manzione    

Millor esportista amb                 
discapacitat intel·lectual
Rubén Edo Antón (Associació de 
Temps Lliure Rubricatus)

Premi Periòdic Delta a la millor 
trajectòria esportiva 
Juan Carlos Moreno Rodríguez

Millor tècnic esportiu
Pedro José Dólera Corpas (Associació 
Esportiva Prat)

Millor equip federat
Primer equip sènior de l’Associació 
Esportiva Prat 

Millor esportista masculí menor 
de 16 anys
Toni Toledo Santolaria (Snowboard)

Millor esportista femenina         
menor de 16 anys
Chang Cui Ji (Gimnasio Studio Fran 
Martín Taekwondo)

Millor esportista masculí
Toni Texeira Muñoz (Associació 
Esportiva Prat)

Millor esportista femenina
Alba Ropero Palacios (Associació 
Esportiva Karate Prat)

El 10 de març passat es va celebar a l’auditori del Cèntric Espai Cultural la 31a 
edició de la Nit de l’Esport. En aquesta gal·la anual es reconeix la tasca dels i les 
millors esportistes, clubs, entitats i equips de l’any precedent, en aquest cas 
2016. Tot seguit podeu consultar el quadre de guanyadors i guanyadores:

Foto fi nal de 
la gala, amb 
tots i totes les 
esportistes 
guanyadores 
pujades dalt 
de l’escenari 
del Cèntric. 
Trobareu un 
vídeo de l’acte a 
www.elprat.tv, 
que el va 
retransmetre 
en directe.
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El primer equip del CB Prat disputa el 
tram fi nal de la lliga regular a la LEB Or. 
A falta de poques jornades per al fi nal 
del campionat, l’equip és catorzè amb 
un balanç de 10 victòries i 18 derrotes. 
En l’últim mes de competició l’equip 
s’ha vist afectat per les lesions que han 
condicionat els resultats, tres derrotes 
en els darrers quatre enfrontaments. 
El CB Prat ha vist com el seu marge 
amb les posicions de descens s’ha 
reduït. L’equip busca aconseguir la 
permanència al més aviat possible i no 
arribar al darrer mes de competició 
amb el descens encara en joc. 

CLUB BÀSQUET PRAT LEB OR

El sènior masculí dels Vikings Vòlei Prat, a molt poques 
jornades per al fi nal de la lliga regular a la Primera 
Divisió Nacional, es troba còmodament en la tercera 
posició a la taula. Una temporada on l’equip pratenc 
es va veure, molt aviat, fora de les opcions de lluitar 
per les dues places de playoff d’ascens a Superlliga 2. 
Els dos conjunts balears del grup han estat enguany 
els dominadors absoluts de la categoria. Els Vikings es 
consoliden com un dels equips més forts de Primera 
Nacional. Per la seva banda, l’equip femení disputa la 
fase de permanència a Primera Catalana. El conjunt 
potablava vol acabar entre els 4 primers classifi cats en 
aquesta segona fase per evitar el descens a Segona. 

VIKINGS VÒLEI PRAT

El patinòdrom del Complex Esportiu Municipal Estruch ha 
estat l’escenari de la primera jornada de la Lliga Catalana de 
Patinatge de Velocitat, organitzada pel Club Patí Delta Prat. 

                                           PATINATGE ESCOLAR
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El dissabte 1 d’abril tindrà lloc a la pl. de Catalunya la segona edició de la Festa de la Salut i de l’Activitat Física, un esdeveniment 
organtizat per l’Ajuntament del Prat que comptarà amb tallers, gimcana, activitats dirigides, exhibicions esportives, infl ables, etc.. 
No hi falteu!

2a EDICIÓ DE LA FESTA DE LA SALUT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA

El Grup de Pescadors de la Seda 
organitza un Curs de Pesca Infantil 
per als mesos d’abril, maig i juny, que 
es desenvoluparà al CEM Sagnier i a la 
platja. La inscripció es pot fer al Centre 
Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Per a més 
informació, truqueu al tel. 636 06 10 97. 

CURS DE PESCA INFANTIL
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