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El Prat construeix el tercer 
centre cívic municipal
Es dirà Palmira Domènech i estarà davant dels jardins del Cementiri Vell
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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-Oficina 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
[ Oficina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina 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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Fotos guanyadores del concurs Delta del Llobregat

Els gossos, censats i amb microxip

La Fundació Rubricatus celebra el 20è aniversari    

Espais grupals de Serveis Socials 

Comencen les activitats nadalenques
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Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona 
del Flickr que apareix al web municipal: www.elprat.cat
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Una recepta de Pota Blava guanya el concurs El Plat Favorit dels Catalans.

Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a 
www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.PRAT
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Comencen les votacions de les propostes dels Pressupostos Participatius.
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El Concurs de Fotografia Delta del Llobregat s’ha 
fet enguany per primera vegada exclusivament en format digital i s’estima que aquest fet ha augmentat la 
participació. En total s’hi han presentat 268 obres de 54 autors i autores, un 30 % més que a l’edició anterior. 
A la categoria “Instagram” s’ha produït un gran salt quantitatiu i 
qualitatiu: s’hi han recollit 230 fotos, un 45 % més que l’any passat. 
L’acte del lliurament dels premis es va fer el 29 de novembre a la 
sala d’actes de la biblioteca Antonio Martín. Les fotos guanyadores 
i una selecció de les millors imatges del concurs es podran veure 
a l’exposició del 26è Concurs de Fotografia, del 29 de novembre 
al 5 de gener al Cèntric. Més informació a www.afprat.org ❧

Fins al dia 5 de gener podrem 
veure al Cèntric Espai 
Cultural l’exposició d’una 
selecció de les fotografies 
presentades al concurs

EXPOSICIÓ AL CÈNTRIC

                         Primer premi de la categoria “Caça fotogràfica”: Pelea de ansares, de Juan Antonio García. 
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1r premi categoria “Instagram”: Sunset, de Jordi Flores

Primer premi de la categoria “Paisatgisme”: Paisatge del delta del Llobregat, de Maria Victòria Planas.

NOTA: Per raons de maquetació, aquestes 
fotografies tenen un enquadrament i 
tractament diferents de les originals.

Primer premi de la categoria “Macrofotografia”: Insecto, de José Reyes.
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Palmira Domènech fue una mujer que, hacia los años 70 del siglo XX, cuando todavía no había ni centros cívicos 
ni ninguna clase de equipamiento público capaz de cohesionar a la sociedad pratense, creó lo que llamaban “el 
club de Palmira“, una especie de hogar para niños y jóvenes, vinculado a la Cooperativa Obrera de Viviendas. 
Palmira fue una activista sociocultural, también comprometida con los movimientos políticos de la época y con 
el feminismo, todo un referente para las generaciones que la sucedimos.

Ahora, muy cerca de las viviendas de la Cooperativa —en la confluencia entre el casco antiguo, la zona de 
la Carretera de la Marina y la zona de Llevant— el Ayuntamiento está construyendo un nuevo centro cívico 
que llevará su nombre, en honor a la labor realizada por esta mujer valiente y generosa y, sobre todo, para 
impregnar este nuevo equipamiento de los valores por los que la Palmira luchó y trabajó: la cohesión social, la 
participación, la convivencia, la vida asociativa, el conocimiento, la cultura y la educación.

Los centros cívicos son lugares de encuentro y convivencia entre ciudadanos y entidades en toda su diversidad. 
Son unos espacios próximos que nacen con la voluntad de ser los equipamientos socioculturales de los barrios, 
donde se fortalece la comunidad desde la diversidad, donde se experimenta culturalmente y se estimula el 
crecimiento personal y colectivo.

Con la construcción de este nuevo equipamiento se equilibra territorialmente el mapa de centros cívicos en 
la ciudad, con la voluntad de flexibilizar y acercar servicios en una verdadera red de centros culturales que se 
complementan y se ajustan a las necesidades de los barrios más cercanos.

Estoy convencido de que el funcionamiento de este moderno equipamiento significará un fortalecimiento de 
las relaciones ciudadanas positivas en todo el barrio, porque los centros cívicos son espacios de participación y 
promoción de la vida comunitaria.

Amb la construcció d’aquest 

nou equipament s’equilibra 

territorialment el mapa 

de centres cívics a la 

ciutat, amb la voluntat de 

flexibilitzar i apropar serveis 

en una veritable xarxa de 

centres culturals que es 

complementen i s’ajusten 

a les necessitats dels barris 

més propers. 

Con la construcción de este 

nuevo equipamiento se 

equilibra territorialmente el 

mapa de centros cívicos en 

la ciudad, con la voluntad de 

flexibilizar y acercar servicios 

en una verdadera red de 

centros culturales que se 

complementan y se ajustan 

a las necesidades de los 

barrios más cercanos.

El nou centre cívic Lluís Tejedor  
L’alcalde

almira Domènech va ser una dona que, cap als anys 70 del segle XX, quan encara no hi havia ni centres cívics, ni 
casals, ni cap classe d’equipament públic capaç de cohesionar la societat pratenca, va crear el que anomenaven 
“el club de la Palmira”, una mena de casal per a infants i joves, vinculat a la Cooperativa Obrera de Viviendas. 
La Palmira va ser una activista sociocultural, també compromesa amb els moviments polítics de l’època i amb el 
feminisme, tot un referent per a les generacions que la vàrem succeir.

Ara, molt a prop dels habitatges de la Cooperativa —a la confluència entre el nucli antic, la zona de la carretera 
de la Marina i la zona de Llevant— l’Ajuntament hi està construint un nou centre cívic que portarà el seu nom, en 
honor a la tasca realitzada per aquesta dona valenta i generosa i, sobretot, per impregnar aquest nou equipament 
dels valors pels quals la Palmira va lluitar i treballar: la cohesió social, la participació, la convivència, la vida 
associativa, el coneixement, la cultura i l’educació.

Els centres cívics són llocs de trobada i convivència entre ciutadans i ciutadanes i entitats en tota la seva diversitat. 
Són uns espais propers que neixen amb la voluntat de ser els equipaments socioculturals dels barris, on s’enforteix 
la comunitat des de la diversitat, on s’experimenta culturalment i s’estimula el creixement personal i col·lectiu.

Amb la construcció d’aquest nou equipament s’equilibra territorialment el mapa de centres cívics a la ciutat, amb 
la voluntat de flexibilitzar i apropar serveis en una veritable xarxa de centres culturals que es complementen i 
s’ajusten a les necessitats dels barris més propers. 

Estic convençut que el funcionament d’aquest modern equipament significarà un enfortiment de les relacions 
ciutadanes positives a tot el barri, perquè els centres cívics són espais de participació i promoció de la vida 
comunitària.
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El centre cívic Palmira Domènech, al fons de la imatge darrere 
dels arbres, estarà situat davant dels jardins del Cementiri Vell 
(en primer pla). Amb la presència del nou equipament, aquesta 
plaça acollirà més activitats socials i culturals que no pas ara. 
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Les 4 claus

[1]

El Centre Cívic Palmira 

Domènech entrarà en 

servei durant la 

primavera del 2019.

[2]

El nou equipament 

s’ubicarà davant dels 

jardins del Cementiri Vell, 

entre els barris del Nucli 

Antic, Marina i Llevant.

[3]
L’Ajuntament està redactant 

un document marc per 

definir el funcionament 

en xarxa dels tres centres 

cívics municipals.

[4]
Aquest nou centre cívic 
municipal pren el nom 
de Palmira Domènech, 
activista sociocultural 
dels anys 70 vinculada 
a la Cooperativa Obrera 
de Viviendas.

El Prat 
construeix el 
tercer centre 

cívic municipal

La ciutat del Prat comptarà aviat amb un 
tercer centre cívic municipal, el Palmira 
Domènech, que se sumarà als dos ac-
tualment existents, els centres cívics Jar-
dins de la Pau i Sant Jordi – Ribera Baixa. 
El nou equipament s’ubicarà en una 
zona allunyada dels altres dos, entre els 
barris del Nucli Antic, Marina i Llevant, 
de manera que principalment donarà 
servei a aquest sector del Prat. Tot i així, 
com els altres dos, també acollirà activi-
tats de ciutat. 

Recordem que el Prat compta amb dos 
equipaments cívics més, en aquest cas 
dependents de la Generalitat: el Delta 
del Llobregat, ubicat al barri de Sant 
Cosme, i el Casal Cívic Lo Gaiter, al carrer 
del mateix nom cantonada c. del Centre. 

Característiques 
arquitectòniques

L’equipament no s’ubicarà en una 
obra de nova construcció, sinó que 

s’aprofitarà l’estructura d’un edifici mu-
nicipal situat a la confluència dels car-
rers de lo Gaiter del Llobregat i del Prat, 
davant dels jardins del Cementiri Vell. 

Aquest antic edifici d’oficines i magat-
zem consta de planta baixa i tres nivells 
d’alçada, amb una superfície total de 
3.144 metres quadrats construïts. El pro-
jecte també preveu la reurbanització 
del perímetre de l’edifici, d’una superfí-
cie de 626 metres quadrats. El mur ex-
terior actual desapareixerà, de manera 
que la vorera s’ampliarà i arribarà fins a 
la façana de l’edifici.

El projecte l’ha redactat la Direcció de 
Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona per encàrrec de 
l’Ajuntament del Prat. Les obres, pressu-
postades en uns 4 milions d’euros, s’han 
iniciat aquest estiu i estaran enllestides 
a principis del 2019. Durant la primavera 
d’aquell any el Centre Cívic ja entrarà en 
servei. 
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Qui era Palmira 
Domènech?
El nou centre cívic s’anomenarà 
Palmira Domènech, en record 
d’aquesta dona vinculada a la 
Cooperativa Obrera de Viviendas 
i que durant els anys 70 va ser el 
que avui en diríem una activista 
sociocultural, compromesa també 
amb moviments polítics i amb el 
feminisme. Ella va crear el que la 
gent anomenava “el club de la 
Palmira”, una mena de casal per a 
infants i joves implantat al barri de 
la Cooperativa, molt proper al lloc 
on ara s’ubicarà el centre cívic. 

El centre cívic Palmira Domènech aco-
llirà espais per a la formació, la creació 
i la pràctica cul tural, espais de trobada 
i convivència, i per a l’atenció de serveis 
socials, així com un magatzem de l’Arxiu 
Municipal.  

A la planta baixa hi haurà la recepció i 
el vestíbul, una sala polivalent, espais de 

treball intern, magatzem i, a diferència 
dels altres dos centres cívics municipals, 
no tindrà servei de bar. Sí que hi haurà, 
però, un espai de trobada amb taules, 
màquines expenedores de begudes i 
aliments, forn microones, aigüera... de 
manera que s’hi podran fer àpats de car-
manyola, cafès, etc. 

A la planta primera s’emplaçarà un es-
pai per a gent gran, amb una terrassa a 

doble alçada, i sales de tallers, lectura, 
reunions, etc. 

A la planta segona s’ubicaran despat-
xos d’atenció dels Serveis Socials mu-
nicipals i diverses aules de formació 
polivalents. Finalment, la planta tercera 
de l’edifici acollirà més aules de forma-
ció, una sala de conferències, un taller 
de cuina i despatxos per a projectes 
d’entitats i associacions ciutadanes. 

L’equipament 
aprofitarà 

l’estructura 
d’un edifici 

municipal 
preexistent. 

Contingut de 
l’equipament
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Imatges 
d’ordinador 
de l’interior 
del futur 
centre cívic 
(esquerra) i 
de la façana 
vista des dels 
jardins del 
Cementiri 
Vell (a sota). 

Es completa la xarxa 
de centres cívics
L’entrada en funcionament del Palmira Domènech 
completarà la xarxa de centres cívics municipals del 
Prat —mentre la ciutat no experimenti nous creixements 
urbanístics importants—. L’any 2002, quan es va 
inaugurar el Sant Jordi – Ribera Baixa, l’Ajuntament va 
redactar un document marc de centres cívics, que avui 
cal revisar; fa 15 anys, el món de les xarxes socials i la 
digitalització amb prou feines s’endevinava i moltes 
inquietuds i necessitats socials i culturals han canviat.
En aquests moments, l’Ajuntament està redactant un nou 
document marc en el qual participen diversos departaments 
municipals (Cultura, Serveis Socials, Participació Ciutadana, 
Joventut...) per definir el funcionament en xarxa dels centres 
cívics. Com ja es fa ara, cadascun treballarà en sintonia 
amb els altres per complementar les seves programacions 
a nivell de ciutat, alhora que cada centre cívic farà el seu 
treball comunitari propi pensant en els barris més propers. 
Aquest document marc estarà enllestit a principis del 
2018 i aleshores es començarà a treballar en el document 
específic per al Centre Cívic Palmira Domènech, iniciant 
un procés de treball conjunt amb els agents i ciutadania 
de la zona per tal de definir dinàmiques, projectes, etc.

Com és lògic, cada centre cívic té una 
vinculació especial amb els col·lectius,  
associacions, equipaments i espais pú-
blics més propers. Així, els jardins del 
Cementiri Vell, una gran plaça situada 
davant del nou centre cívic, experimen-
tarà un augment de les activitats dina-
mitzades que s’hi faran. D’altra banda, la 

presència propera de diverses escoles i 
instituts portarà el Palmira Domènech a 
tenir una especial vinculació amb el pú-
blic infantil i juvenil. 

Informació al                                      
veïnat

A finals de juny es va fer a l’escola H. Jo-
sep Tarradellas una sessió informativa 
sobre el nou centre cívic adreçada al 

veïnat i entitats de la zona. A la troba-
da van assistir unes 80 persones, a les 
quals es va explicar les característiques 
del projecte i el calendari d’execució 
d’obres, mentre que alhora van poder 
expressar les seves idees i propostes. 
Abans d’obrir el centre es faran no-
ves trobades amb la societat civil de 
l’entorn per parlar del seu contingut i 
funcionament ❧

Vinculat als 
barris propers
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Que no te roben España
Las decisiones ilegales del cesado Gobierno de la Generalitat 
nos han generado unas consecuencias que tardaremos muchos años en 
superar. La fractura social, la fuga de empresas y la pérdida de ingresos 
son algunos ejemplos. Según se calcula, en el próximo año se dejarán 
de recaudar 12.000 millones de euros, lo que sin duda nos complicará 
la vida cotidiana a todos los catalanes. Los que nos sentimos catalanes y 
españoles no podemos permitir que nos roben el sentimiento español y 
ningún catalán debería permitir que los ideales de unos pocos arruinen 
nuestro futuro y se imponga a la mayoría el pensamiento único. El 
próximo 21D tenemos la oportunidad de arreglar la locura en la que nos 
han instalado los independentistas. La famosa mayoría silenciosa debe 
dejar de serlo para que, alto y claro, digamos que nadie nos va a robar ni 
a España ni nuestro futuro, y mucho menos el futuro de nuestro hijos. Los 
partidos constitucionalistas debemos estar a la altura en estos momentos 
históricos, debemos olvidarnos de intereses partidistas y resultados 
electorales, debemos pensar en el interés general. Debemos ser capaces 
de presentar propuestas que sirvan para coser la fractura social y evitar 
pérdidas económicas. Debemos conseguir entre todos volver a ser una 
Cataluña rica dentro de España. 

Tel. 653 936 713 

Acércate 
En tan sólo unos pocos días llega ese mes añorado por muchos, 
el tan ansiado diciembre. Niños eclipsados por las luces que atusarán 
nuestras calles, familias felices al reencontrarse después de un largo 
período, atmósfera plena de magia e ilusión, y no olvidarnos del auge 
en las ventas por las tan esperadas compras navideñas, días en que los 
pequeños comercios locales dedican mimo y esmero para que ese espíritu 
navideño sea notable para todos.

Por ello, qué mejor regalo podemos brindar que realizar las 
compras en nuestros comercios de barrio, y decidirnos por esos productos 
locales servidos con cariño y una atención personalizada que no pueden 
igualar las grandes superficies ni los comercios electrónicos: una forma de 
solidarizarnos con nuestros vecinos y vecinas que tan duramente trabajan 
para sustentar sus hogares, y que cada vez se ven más perjudicados 
con los nuevos avances comerciales y métodos de compra. Podemos ser 
partícipes de su bienestar fomentando así una cooperación ciudadana que 
nos ayude a hacer de nuestro municipio un lugar mejor y más humano. El 
pequeño comercio somos todos. Desde Guanyem os deseamos una feliz 
Feria Avícola.

    @GuanyemPratLlob          

#21D: guanyem la democràcia
El 21 de desembre, com a mandat imposat pel Govern de 
l’Estat després d’aplicar l’article 155 i cessar el Govern català escollit 
democràticament el 27 de setembre del 2015, estem cridats a votar: 
unes eleccions a les quals hi anem per restituir el Govern legítim de 
Catalunya i perquè aquesta és l’arma dels demòcrates: les urnes. Aquest 
#21D va d’escollir entre el bloc que ha aplicat el 155, la violència als 
col·legis l’1 d’octubre i el que frena qualsevol avanç democràtic i social 
del nostre país amb qualsevol excusa, i el bloc que aposta per una 
nova república catalana. O acatem el 155 i obeïm, o fem república.
Hem arribat més lluny que mai, tot i que la repressió ens ha impedit acomplir 
tot el que volíem. Ara cal, doncs, “fer república”, ampliant encara més el 
suport al projecte republicà. Com ho farem? Aplicant les lleis que el Parlament 
ha aprovat i que l’Estat ha tombat utilitzant el Tribunal Constitucional: la 
d’igualtat efectiva entre homes i dones, la de l’impost sobre les entitats 
bancàries, la llei contra la pobresa energètica, la d’emergència habitacional o 
contra els desnonaments i la de creació d’impostos a la producció d’energia 
nuclear, entre altres. L’única manera de fer créixer aquest país és entenent que 
la independència no és l’objectiu, sinó l’eina que ens ha de dur a l’objectiu 
real: una república més justa i equitativa econòmicament i socialment.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

No ens ho podem permetre
Catalunya viu moments de gran excepcionalitat política 
amb mig Govern a la presó i l’altre a l’exili per les seves idees 
polítiques, amb les institucions d’autogovern segrestades i amb 
unes eleccions a l’horitzó imposades per l’Estat. Davant d’aquesta 
situació, algú amb bona fe podria plantejar-se abstenir-se de 
participar-hi, bé perquè es tracta d’una imposició electoral o bé perquè 
el sobiranisme, a hores d’ara, no està sent capaç de confeccionar una 
gran llista unitària de país. Fer-ho seria renunciar a guanyar on 
som més forts: a les urnes. Fer-ho seria regalar les institucions 
als que han promogut i justificat els empresonaments. No els ho 
podem permetre. 

El PDeCAT es presenta a aquestes eleccions, bé en solitari o 
en una gran llista, amb la voluntat de recuperar les nostres institucions, 
aconseguir l’alliberament dels presos polítics i consolidar la República, 
cercant en tot moment la unitat. Cal que el sobiranisme es mobilitzi i 
vagi a votar per aquells que se l’han jugada i que han acabat a presó 
per la nostra causa. El 21D cap vot es pot quedar a casa. No ens ho 
podem permetre. Per acabar, desitjar-vos una bona Fira Avícola!

http://convergents.cat/elprat/
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I ara què?
Sóc d’aquesta majoria que contempla amb estupor com es van 
succeint les jornades “històriques” a Catalunya, sense tenir clar què és el 
que està succeint i què succeirà. El desconcert de gran part de la societat, 
independentment del seu punt de vista ideològic, és fruit d’uns esdeveniments 
que ja no sabem si estaven previstos, si s’han improvisat, acordat... Sembla 
que ningú no en sap res, ningú n’és responsable i ningú no ha pensat en les 
conseqüències de les decisions. Ens trobem amb l’autogovern intervingut, 
el Govern cessat amb consellers a la presó i el president a Brussel·les, i una 
convocatòria electoral feta pel Govern de Rajoy després d’aplicar l’art. 155. 
Si fa unes setmanes ens arriben a explicar aquest panorama, no ho hauríem 
cregut, però probablement, tampoc s’haurien pres decisions que s’ha 
demostrat que eren greus errors. Caldrà deixar que passi la dinàmica electoral 
per començar a dissenyar el nou escenari. Hi ha una coincidència majoritària 
a creure que no es pot jugar amb la cohesió social ni sotmetre la ciutadania 
a un estrès permanent, que no es poden prendre decisions irreversibles d’una 
meitat contra l’altra, que les il·lusions no sempre són fàcils de fer realitat i 
que val la pena arribar a acords. La prioritat ha de ser reconstruir ponts en 
la societat, establir marcs de diàleg i tenir objectius compartits. Ens juguem 
el present i el futur, no de Catalunya com a país, sinó com a societat.

www.iniciativa.cat/elprat

Diàleg, negociació i pacte
El proper 21 de desembre els catalans i les catalanes tornem a 
estar convocats a unes eleccions en les quals ens juguem molt. Aquestes 
eleccions, convocades enmig d’un context de crispació política sense 
precedents, ens ofereixen l’oportunitat de donar al país la reconciliació 
necessària amb la resta d’Espanya i Europa. Els socialistes ens presentem 
a aquestes eleccions amb la voluntat de ser un instrument per tancar 
ferides i cosir forats. La nostra candidatura, plural i diversa, reflecteix 
l’esperit de diàleg, negociació i pacte necessari en aquest moment. Ens 
trobem en aquesta situació perquè uns ens han posat fora de la llei i 
altres han renunciat a fer política, i només en sortirem si practiquem el 
diàleg i l’acord dels quals tothom en parla però ningú fa servir.El PSC 
és l’única opció per tornar al camí del seny, per retrobar-nos amb la 
nostra millor tradició com a país, i situar com a únic nord el benestar 
i progrés dels nostres ciutadans. Per aconseguir això necessitem 
estabilitat política, seguretat jurídica i posar-nos al costat de la gent.

Per sortir de la situació en què estem calen polítics capaços 
de gestionar la complexitat, i Miquel Iceta és de llarg el més preparat per 
fer-ho. Canviar el rumb de Catalunya està a les nostres mans. Fem-ho.

    @PerezJP_   

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos
Matilde de Castro, 40 años. Nombre desconocido, 25. Blanca 
Marqués, 48. Antonia García, 33. J.D.L.M., 40. Virginia Ferradás, 55. 
Cristina Martín, 38. Carmen González, 79. Laura Nieto, 26. Ana Belén 
Ledesma, 46. Margaret Stenning, 79. Gloria Vásquez, 48. Dolores 
Correa, 47. Nombre desconocido, 91. Leydi Díaz, 34. Erika Bonilla, 
32. Ana Mª Rosado, 42. Yurena López, 23. María Zanardi, 44. Andrea 
Nitu, 24. Mª Rosario Luna, 39. Rosa, 45 años. Raquel López, 45. Eliana 
González, 27. Susana Galindo, 55. Valentina Chirac, 37. Beatriz Ros, 
31. Encarnación García, 55. Encarnación Barrero, 39. FadwaTalssi, 
29. Mª Carmen Carricondo, 66. Irina G., 3. Mª Raquel Castaño, 63. 
Ana Belén García, 38. Catalina Méndez, 48. Mª Sofía Tato, 42. Rosa 
María Sánchez, 20. Noelia Godoy, 32. Felicidad Bruhn, 25. Ana Belén 
Jiménez, 44. María Sánchez, 66. Mª del Pilar Rodríguez, 38. Lilibet 
Hernández, 28. Jessyca Bravo, 28. 7 niñas asesinadas por sus padres 
en venganza hacia la madre: Aramis Valdovinos, 1 año. Paula García-
Bustamante, 5. Naiara Briones, 8. Nombre desconocido, 4. Lucía 
Begines, 6. Sharita, 1. Nombre desconocido, 2 años. En 6 años: recorte 
del 43 % en políticas de igualdad. Reducción del 17 % en recursos 
de prevención de la violencia de género. Poco más que añadir.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Te propongo un juego
Me gustaría que por un momento imaginaras que no existe 
Ciudadanos. ¿Crees que si no existiera hoy Ciudadanos habría alguna 
esperanza o posibilidad de derrotar a los nacionalistas en las urnas en 
Cataluña? La respuesta es no. Y no habría ninguna oportunidad, porque ni 
el PSC, con sus constantes coqueteos con los independentistas —tripartitos 
con ERC incluidos de nefasto recuerdo—, ni el PP, que ha mirado hacia otro 
lado lo que sucedía en Cataluña mientras usaba a la antigua Convergencia 
del 3 % de muleta para arropar sus gobiernos con Aznar, ni mucho menos 
los amigos de Ada Colau y Pablo Iglesias que en su presunta equidistancia 
siempre aparecen detrás de las esteladas o retirando las banderas españolas 
de los escaños o de los balcones, serían capaces de hacer frente a los 
partidos separatistas y a su empeño de romper la convivencia o ahuyentar 
a las empresas gracias a su cansino “prusés”. Pero, por suerte, Ciudadanos 
existe; es más: nació hace once años para hacer frente a un nacionalismo 
excluyente alejado de los valores y los principios fundacionales europeístas. 
Por lo tanto, todo aquel que quiera seguir siendo catalán, español y europeo 
y que no quiera independentismo, o que su voto pueda ir a ayudar a 
los independentistas de rebote, lo tiene muy fácil: puede confiar en Inés 
Arrimadas, puede confiar en Ciudadanos. ¡Feliz Feria Avícola!

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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L’auditori del Cèntric va acollir a principis de 
novembre la celebració del Patró de la Policia 
Local del Prat, un acte al qual van assistir  
representants de tots els cossos policials 
espanyols i catalans. Ramon Dosaigues, 
inspector en cap de la Policia Local, va destacar 
les línies d’actuació més importants per a la 
policia, com la lluita contra la delinqüència 
comuna i la violència masclista. Durant l’acte 
es va fer un reconeixement als agents que 
porten en actiu més de 25 anys a la Policia Local 
del Prat, amb el lliurament de la Creu al Mèrit 
Policial. També es va fer una felicitació pública 
als que, en acte de servei, han fet actuacions 
destacades i meritòries. Vídeo a www.elprat.tv

CELEBRACIÓ DEL PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL

RETIRADA DE PLANTES EXÒTIQUES DE LA PLATJA

A mitjan novembre, una cinquantena d’alumnes de la ciutat 
van participar en les tasques de retirada d’espècies vegetals 
exòtiques invasores a la platja del Prat. L’acció va ser un èxit i 
es van recollir 330 kg de l’espècie gazània, originària de l’Àfrica 
meridional, que s’adapta fàcilment a climes extrems i resisteix 
la salinitat. Aquesta i altres espècies invasores, com l’ungla 
de gat (sudafricana), l’agave americana o la coniza sumatresa 
(també americana), es caracteritzen per un creixement molt 
ràpid i representen un perill per a la flora autòctona, ja que 
n’alteren l’hàbitat i la poden arribar a fer desaparèixer.  

L’alumnat de 4t d’ESO de la nostra ciutat va 
assistir, el 22 de novembre passat, al monòleg 
teatral No solo duelen los golpes, representat 
al teatre Modern. Aquesta obra parla sobre els 
privilegis i les discriminacions que provoca el 
patriarcat a la nostra societat. Aquesta visita 
al teatre ha format part del programa d’actes 
del 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones. Vídeo a www.elprat.tv

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES

ES BUIDA EN PÚBLIC UN CONTENIDOR GRIS PER ANALITZAR-NE 
EL CONTINGUT
El Prat se suma un any més a la celebració de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus. El 23 de novembre 
passat, als jardins de la Pau, la nostra ciutat va acollir per 
primera vegada una acció consistent a buidar en públic un 
contenidor gris —de rebuig— per analitzar-ne el contingut 
i estudiar quina és la forma de reciclar de la ciutadania. 
Aquesta actuació pretén conscienciar sobre la importància 
de generar i reciclar els residus de forma responsable. 
S’estima que de la totalitat dels residus que generem al Prat 
es pot arribar a reciclar el 84 % i només en reciclem el 39 %.
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CAMPANYA PER PROMOURE EL COMERÇ DE PROXIMITAT AL DELTA

Els ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels 
i el Prat impulsen la campanya de promoció del comerç de 
proximitat Quina gran compra!. La iniciativa posa de relleu 
els valors del comerç local mitjançant la marca comuna 
UrbanShopping (www.urbanshopping.cat). Aquesta iniciativa 
es va dur a terme per primer cop l’any passat amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. Enguany, els cinc ajuntaments 
impulsen nova una campanya conjunta per incentivar les 
compres nadalenques al comerç de proximitat dels respectius 
entorns, tot apostant per una marca comuna que visibilitza 
el delta del Llobregat com un sistema territorial de comerç 
urbà. A la foto, la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació del Prat, Marta Mayordomo (primera 
per l’esquerra) amb la resta de representants municipals.

RENOVACIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS

Durant els darrers 18 anys, fins a 300 nens i nenes han 
format part del Consell dels Infants del Prat, organisme 
de participació ciutadana que a finals de novembre va 
renovar la meitat dels seus membres en un acte al saló 
de plens de l’ajuntament. Durant l’acte, els infants que 
deixaven aquest òrgan van rebre un obsequi de l’alcalde 
del Prat. Posteriorment s’hi van incorporar els nens i 
nenes que s’estrenen al Consell. Vídeo a www.elprat.tv

PROVA PILOT PER FACILITAR WIFI GRATUÏTA ALS ESPAIS PÚBLICS

L’Ajuntament del Prat participa en una prova pilot per 
facilitar connexió wifi gratuïta als espais públics, amb la 
col·laboració d’empreses com Ruckus Wireless i IndigoGrup. 
El sistema, sense cap cost per a l’Ajuntament, s’ha implantat 
en fase de proves als jardins d’Àngel Guimerà, al carrer del 
Centre, per avaluar-ne el funcionament i ús. La voluntat 
és estendre més endavant la connexió wifi a altres espais 
públics de la ciutat. Per accedir al servei cal registrar-se 
a la xarxa amb un correu electrònic i contrasenya.

RETIRADA DE PLANTES EXÒTIQUES DE LA PLATJA

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ ESPERANZAH

L’Ajuntament del Prat i la Fundació Cívica Esperanzah han 
signat avui un conveni de col·laboració per promoure 
conjuntament l’economia social i solidària, la gestió ciutadana, 
la innovació per al desenvolupament local, social i econòmic, i 
l’enfortiment i suport al teixit associatiut del Prat. Mitjançant 
aquest acord, l’Ajuntament destinarà enguany 125.000 € a les 
activitats de la Fundació Esperanzah, renovant així el conveni 
de l’any passat, que va ser de 100.000 €. A la foto, Marcelo 
Montori, president del patronat de la Fundació Esperanzah, 
i Sergi Alegre, tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, 
durant la signatura del conveni. Vídeo a www.elprat.tv
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La identificación de perros, gatos y hu-
rones mediante un microchip es obli-
gada por ley y, además, es un requisito 
previo para cualquier compra, venta o 
cesión y debe constar en la documenta-
ción del animal.

¿Cómo identificarlo?

La identificación del animal consta de 
dos pasos: por un lado, la implantación 
de un microchip en un centro veterina-
rio especializado (en caso de pérdida o 
robo se puede recuperar el animal con 
más facilidad y también es una medida 
disuasoria del abandono). 

Por otro lado, es obligatorio registrar 
el animal en el Censo Municipal, donde 
también se deberán comunicar las bajas 
por muerte, cesión o cambio de residen-

Contratación 
pública 
social y ética

cia. El censo también sirve como regis-
tro y control de los perros considerados 
potencialmente peligrosos, ya lo sean 
por raza, por adiestramiento, por epi-
sodios de ataque o por características 
morfológicas determinadas.

No cumplir esta normativa puede con-
llevar una sanción de 150 euros.

Ante cualquier duda sobre el censo 
animal nos podemos dirigir a la Oficina 
d’Informació i Atenció Ciutadana, OIAC 
(Casa de la Vila). Para cuestiones rela-
tivas a la tenencia y el bienestar de los 
animales, nos podemos dirigir a Salud 
Pública y Consumo (c. Major, 23).

En los próximos días el Ayuntamiento 
iniciará una campaña informativa so-
bre la identificación de los animales de 
compañía ❧ Un perro con la placa identificativa en el collar. 

El Pleno Municipal ha aprobado la Guía 
para una contratación pública con cláu-
sulas sociales y éticamente responsable, 
que el Ayuntamiento de El Prat va a apli-
car a partir de ahora.

Las cláusulas sociales —algunas de las 
cuales ya existían— tienen en cuenta as-
pectos como la contratación de personas 
en paro o en riesgo de exclusión, el cum-
plimiento de las normas de seguridad y 
salud laborales o la calidad de los contra-
tos (salarios, régimen de contratación ...).

Otros aspectos que se tienen en cuenta 
son que las empresas contratadas sean 
fiscalmente transparentes, que colabo-

ren con centros especiales de trabajo o 
de inserción, que promuevan el comer-
cio justo y las prácticas sostenibles con el 
medio ambiente, etc. También se tendrán 
en cuenta aspectos como la igualdad en-

Los perros deben llevar 
chip y estar censados

Incumplir la normativa puede suponer 150 € de multa

Página web de contratación pública del Ayuntamiento de El Prat.

tre hombres y mujeres o la conciliación 
de la vida laboral y personal ❧

Se puede consultar más información y la Guía en 

el apartado Noticias de www.elprat.cat
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Votad las propuestas de los
presupuestos participativos

De julio a septiembre, la ciudadanía y 
diversas entidades de El Prat plantearon 
más de 500 propuestas para mejorar la 
ciudad en el marco de los presupuestos 
participativos. 

Tras ser analizada su viabilidad técnica 
y su adecuación a los criterios estable-
cidos, se han seleccionado finalmente 
35 propuestas, que pasan a la fase de 
votación. 

Las propuestas que obtengan más vo-
tos, y hasta agotar el presupuesto de 1 
millón de euros previsto, serán ejecuta-
das por el Ayuntamiento durante 2018 
y 2019.

¿Cómo y dónde votar?

Existen tres maneras de participar en las 
votaciones:

[ A través del web www.elprat.cat/
participacio

[ En los puntos de información asisti-
da (Cases d’en Puig, OIAC —Casa de la 
Vila— y OMIC —c. Major, 23—)

[ En los siguientes puntos de infor-
mación móvil:
• Sábado 2, de 17 a 21 h, pl. Catalunya 
(“zonilla”)
• Martes 5, de 17 a 20 h, c. Carretera de 
la Marina (frente al instituto Estany de 
la Ricarda) 
• Jueves 7,  de 9 a 12 h, mercadillo de 
Sant Cosme
• Sábado 9, de 10 a 13.30 h, pl. Pau Casals
• Lunes 11, de 16 a 20 h, pl. Blanes
• Viernes 15, de 18 a 21 h; sábado 16, de 
10 a 14.30 h y de 16 a 21 h; y domingo 
17, de 10 a 14.30 h y de 16 a 21 h, 
Muestra de Entidades 
• Jueves 28 de diciembre, de 17 a 20 h, 
c. Ferran Puig ❧

Del 1 al 31 de diciembre, cualquier persona empadronada en El Prat mayor de 15 
años podrá escoger 5 propuestas de entre el total de 35 que han sido validadas
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El confit de Pota Blava, moniato, prunes 
i vermut Tarrida, del restaurant Cèntric 
Gastrobar del Prat, representant la IGP 
Pollastre i Capó del Prat, es va proclamar 
el 19 de novembre Plat Favorit dels Ca-
talans 2017. 

Aquesta recepta de la xef pratenca 
Susana Aragón va rebre 14.926 vots a la 
final del concurs, imposant-se a les man-
donguilles de peus de porc i avellana de 
Reus amb sípia. El Pota Blava pren així el 
relleu de l’escudella i carn d’olla, que va 
guanyar la primera edició del concurs, 
celebrada l’any passat.

Aquest concurs, organitzat per la re-
vista Cuina i Catalunya Ràdio, ha estat 
enguany un èxit de participació. Des del 
16 d’octubre, quan va començar amb 22 
plats participants, fins al 19 de novem-
bre, quan s’ha conegut el guanyador, es 

Una recepta amb pollastre 
del Prat guanya el concurs 
El Plat Favorit dels Catalans

van rebre més de 200.000 vots per triar 
el plat guanyador.

Ametller Orígens, un dels patrocina-
dors del concurs, cuina els dos plats que 
van arribar a la final i el públic els podrà 
comprar a les seves botigues.

A la pàgina 6 de la part d’aquesta re-
vista dedicada a la Fira Avícola trobareu 
informació sobre com elaborar la recep-
ta guanyadora ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Susana Aragón durant l’elaboració de la seva recepta al Fòrum Gastronòmic de Girona.

Nou èxit
culinari del 
Pota Blava

FOTO: XEVI F GÜELL
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La Fundació Rubricatus, entitat munici-
pal pratenca d’economia social i sense 
ànim de lucre, celebra enguany el 20è 
aniversari. La seva finalitat és assolir la 
màxima qualitat de vida de les persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual 
del Prat, contribuint a satisfer les seves 
necessitats vitals a través de solucions 
sociolaborals i d’empoderament perso-
nal alineades amb les seves capacitats i 
diversitat funcional.

Rubricatus (www.rubricatus.org) està 
formada per més de 200 persones, en-
tre treballadors i treballadores del Cen-
tre Especial de Treball Tesiprat Serveis 
i les persones usuàries del seu Centre 
Ocupacional. Si hi sumem les famílies, 
l’entitat està constituïda per més de 600 
persones, la gran majoria veïnes del Prat. 

Jardineria municipal 
i àpats a domicili

Rubricatus, a través de Tesiprat Serveis, 
realitza des de fa anys gran part de les 
feines de la jardineria municipal, de ne-
teja i manteniment d’espais verds com 
el parc Nou i de repartiment a domicili 
de cartes i revistes municipals. 

Rubricatus també presta serveis com 
els àpats a domicili per a gent gran, pro-

La Fundació 
Rubricatus 
fa 20 anys 
Entitat municipal 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual

La festa Holi del parc Nou va servir per celebrar els 20 anys de l’entitat.

jecte pioner a tot l’estat espanyol i que 
ha estat guardonat recentment amb el 
Premi Solidaris de la Fundación ONCE.

Col·laboracions

La Fundació també col•labora amb 
l’Ajuntament i amb altres entitats del 
Prat en tasques com la reparació dels 
contenidors d’escombraries, el Gran Re-
capte d’Aliments, tallers en moltes esco-
les de la ciutat, gestió del bar del CEM 
Sagnier, i organització de programes 
com el de l’Oci i Lleure Inclusiu per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
o el de l’Envelliment Actiu per a perso-
nes amb discapacitat.

Per a tota la població

La Fundació Rubricatus genera acti-

vitats d’oci no només limitades a les 
persones amb discapacitat, sinó per 
a tota la població. Una d’elles són els 
concerts solidaris, que s’organitzen des 
de l’any 2015 i que es tornarà a repetir 
el 12 de gener a La Capsa amb el grup 
local Labandatonpare.

La Fundació també participa a la Fira 
Avícola amb diverses activitats en les 
quals tothom pot participar.

Festa Holi

Per celebrar el 20è aniversari, La Funda-
ció va organitzar, l’11 de juny passat, pri-
mera festa Holi al Prat, que també va ser 
la primera totalment inclusiva per a per-
sones amb discapacitat. Aquesta festa, 
on hi van assistir més de 3.000 persones 
al parc Nou, va resultar tot un èxit ❧
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Con el nombre de Espacios Grupales, el 
Servicio de Acción Social del Ayunta-
miento organiza talleres y formaciones 
para personas que necesitan ayuda en 
los ámbitos personal, laboral y de ges-
tión del hogar y la economía doméstica. 
Estos talleres se desarrollan en el marco 
de tres programas sociales: “Smart”, “Jo 
puc” y “Bastida”

“Smart”

Este programa tiene el objetivo de dar 
apoyo a personas con dificultades de re-
lación familiar, baja autoestima o dificul-
tades para superar ciertas situaciones 
del día a día. “Smart” pone en marcha 
talleres como “El fortalecimiento del yo”, 
“Comunicación asertiva e inteligencia 
emocional”, “Promoción intercultural”, 
“Mediación en conflictos” o “Educar en 
un buen uso de las redes sociales”. Este 
año se han introducido otros talleres 
de mejora personal como “Mindfulness”, 
“Teatro en familia” y “Arteterapia”.

“Bastida”

Este programa apoya la gestión del ho-
gar y la economía doméstica. Para ello 

Formación 
y apoyo 
a quien
lo necesita
Sobre temas personales, 
laborales y domésticos

Una de las actividades grupales.

se ponen en marcha talleres como el 
ahorro en los suministros de agua y la 
electricidad, pequeñas reparaciones do-
mésticas y alimentación. Este año se ha 
llevado a cabo un nuevo taller de prime-
ros auxilios en el hogar.

“Jo puc”

Este programa tiene la finalidad de apo-
yar a personas que están en paro y que 
tienen dificultades para encontrar un 
empleo, ya sea por falta de formación, 
por edad, por temas de salud o de otras 
situaciones. 

Se realizan talleres de alfabetización 
informática para la búsqueda de tra-
bajo, grupos de mejora del currículo 
por competencias y talleres de coach 
y ayuda mutua para parados. Otros ta-
lleres complementarios para desem-

pleados de larga duración que tienen 
la finalidad de mantener la actividad y 
los vínculos relacionales son los huertos 
sociales y el reciclaje de muebles. Este 
año también se han introducido for-
maciones laborales como charcutería, 
cajero/a, almacén, control de accesos y 
limpieza industrial.

Gratis y para toda 
la población

Los talleres de los Espacios Grupales son 
gratuitos y están abiertos a toda la po-
blación, con especial atención a las per-
sonas con más dificultades económicas 
y sociales ❧

Para más información se pueden dirigir a la 

UPASS (Unidad de Primera Atención de Servicios 

Sociales), c. de Ignasi Iglésias, 9
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Empreses que col·laboren
per activar l’ocupació 

El 23 de novembre passat es va celebrar 
al Cèntric la Jornada d’Empreses per 
l’Ocupació 2017, un acte de reconeixe-
ment a les més de 230 companyies pra-
tenques que enguany han col·laborat 
en els programes de formació i activa-
ció per a l’ocupació que ha gestionat la 
secció d’Ocupació i Economia Social de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Ocupació de l’Ajuntament del Prat. 

La implicació de les empreses en la im-
plementació de polítiques d’activació 
ocupacional i formació professional és 
clau per garantir-ne l’èxit, ja que acosta 
les persones —ocupades o aturades— a 
la realitat de l’empresa, tot millorant la 
seva qualificació professional i les seves 
opcions d’accés a un lloc de treball. Les 
empreses hi col·laboren de diverses ma-
neres: acollida d’alumnes en pràctiques, 
contractació de persones que han parti-
cipat en programes formatius, utilització 
dels serveis de borsa de treball, etc ❧

Vídeo de la jornada a www.elprat.tv

L’Ajuntament organitza una jornada de reconeixement

[ 53 GASTRO-ART
[ ASEFRA BAIX LLOBREGAT 
[ ASESORIA ATL
[ ATMÓSFERA HOME 2005
[ AUDITORIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 
[ AZKAR
[ BAR LA CAPSA
[ BAR LA PIRÁMIDE
[ BARCELONA AIRPORT HOTEL
[ BEST PROTEIN
[ BUSCAPRAT
[ CÈNTRIC GASTROBAR BY ONANUIT
[ CLECE
[ CLICK & HOTELS
[ CARREFOUR
[ CONFORAMA
[ CONGELADOS Y ESPECIALIDADES 
BARRUFET 
[ CONSUM S. COOP VALENCIANA
[ COOPERATIVA FRESCOOP 
[ CUINA JUSTA DE LA FUNDACIÓ 
CASSIÀ JUST 
[ DELAW ASSESSORS
[ DOMUM EL PRAT INMOBILIÀRIA  
[ DUIT’S RESTAURANT
[ ECOPRAT VIA DE LA PLATA 
[ EISENMANN INGENIERIA
[ ENVERA 

[ ESTACIÓN DE SERVICIO PRAT 
[ EUROLIMPIEZAS ELIA
[ FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
[ FINCAS CHICOTE
[ FORUM LEGAL Y ECONOMICO
[ FREELAB
[ FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
[ FUNDACIÓ RUBRICATUS 
[ GDO
[ GO & GO
[ GOTES DE DOLÇ 
[ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
[ HERMES LOGISTICA
[ HOSPITAL DE VILADECANS
[ INTERCOOPERACIÓ SUARA - COV 
[ KIFEMDI 
[ LA SANTA SANDWICH CLUB 
[ LED BCN LIGHTING SOLUTIONS
[ LLADOS-LLERA 
[ Mª DOLORES JAEN SERRANO
[ MAIL BOXES PRAT
[ MATESCOPY
[ MENTON PLUS - JARQUE
[ METAL FLOW 
[ METALISTERIA ROLDAN 
[ METALLSARMONT 
[ MIDES
[ MIGUELA CABEZAS

[ MINIPITBIKES
[ MONTAJES CLIMAGON 
[ MULTITRANS
[ NADAL-FORWARDING
[ NAEKO LOGÍSTICS 
[ NASAROMA (MISAKO)
[ NDAVANT
[ NORTHGATE
[ OKIPAN BCN
[ OREK-EXPRESS
[ PARAFARMÀCIA BCN
[ PASAPESCA 
[ PRAT I SUCRE 
[ RECACAR
[ RECLAMSTATION 
[ SAÓPRAT 
[ SERVEX K10 LOGISTICS - ENVIALIA
[ SERVIFRUIT
[ SERVIPRAT
[ SLIMSTOCK
[ TALLERES PRAT 2012 
[ TALLERES UREÑA
[ TIER
[ TOTAL PETROCHEMICAL
[ TXT
[ VIRA METAL.LICS DEL CAMPING 
[ WANNER TECHNICAL INSULATION 
[ ZINE EL ABIDINE

EMPRESES QUE HAN ACOLLIT ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Representants de les empreses assistents a la jornada mostren un diploma acreditatiu. 
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Número 235 Desembre 2017 (activitats de l'1 al 17)

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

Drames rurals
cia. teatre kaddish
Direcció: Joana Romero
Amb Aroa Esteban, Martí Castellarnau 
i Dúnia Pellisa 
Drames rurals és el primer llibre de narracions de 
Caterina Albert, una noia benestant de l’Escala, 
coneguda amb el pseudònim masculí de Víctor 
Català.
Històries tràgiques ubicades en espais rurals, 
representades per personatges de la pagesia. 
Personatges que, marcats per la fatalitat contra la 
qual no poden lluitar, acaben perdent la vida o 
viuen en desgràcia definitiva.

Teatre Modern
Dissabte 16 a les 21 h i diumenge 17 
a les 19 h. Entrada: 12 €
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Please (Tribut U2)
Una de les bandes tribut 
a U2 més veterana 
d’Espanya, puja a 
l’escenari de La Capsa 
per fer un repàs de la 
discografia de la mítica 
banda irlandesa a través 
de tots els seus èxits.

La Capsa. Divendres 1, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

Interpretant la història de la 
música! amb Kebyart Ensemble 

Els Kebyart són un quartet 
de saxofons nascut al 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) 
que ens interpretaran  la 
història de la música amb un 
repertori ric i divers, que va 

des del romanticisme a les avantguardes. 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 3, a les 19 h
Entrada: 15 € 

Alice & The Wonders en concert
Una banda que ens transporta al rhythm&blues dels anys 40 i 
50 amb influències de jazz, swing, ritmes llatins i rockabilly, amb 
un so i un directe amb identitat pròpia. El concert es farà al bar de 
La Capsa.

La Capsa. Divendres 8, a les 22.30 h

Micro Obert
Tercera edició d’aquesta cita imprescindible per conèixer l’estat 
de salut de la música pratenca: alumnes de l’Escola Municipal de 
Música, usuaris del bucs d’assaig, músics residents al Prat que 
comparteixen impressions, que fan el seu primer directe o que 
posen a prova les seves composicions més recents. 

La Capsa. Diumenge 17, a les 19 h

Concert Coral Lo Llobregat 
de les Flors
Concert de Nadal de la Coral Lo 
Llobregat del les Flors

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 16, a les 18 h 
Entrada gratuïta (recollida d’entrades 
una abans de l’espectacle)
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Julieta, desperta
CIA. Teatre Kaddish

Vuit dones parlen sense 
miraments sobre la 
dependència emocional, 
l’amor tòxic, la gelosia, 
la por a estar sola, el 
maltractament, l’amor 
romàntic, el sexe, el 
masclisme i la violació dels 
drets de les dones.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 2, a les 19 h i 21 h. Entrada: 8 €

Mujeres en traNsición 
Cia. Lokha’s
Corre l’any 1977 de la transició 
espanyola. La vida porta a sis 
dones a conviure juntes sota el 
mateix sostre: el taller de costura 
de la Carmen esdevé l’escenari 
principal d’aquesta trama. 

Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 2, a les 18 h

Kaddish RadiKals
Orgia, de Pier Paolo Pasolini

Les Lectures Radikals proposen 
textos compromesos i mirades 
valentes, tot saborejant un 
agradable vermut d’un plàcid 
diumenge.
A càrrec de Begoña Moral. Amb 
María Donoso, Arnau Puig i Laura 
Tamayo.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 3, a les 12 h

Ràdio-teteria Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Nova emissió radiofònica des del Centre 
Cívic! Esteu tots convidats a participar-
hi, degustar un berenar de tardor i 
participar a la tertúlia veïnal. 
Projecte guanyador de la Convocatòria 
d’Arts Visuals Unzip’17 en la modalitat 
Art al Barri.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 1, a les 17.30 h



L’ESCOLA D’ARTS COM A CONTEXT
Sílvia Martos i Laia Ribas
Instal·lació artística que reflecteix el procés creatiu 
realitzat per les artistes en residència durant el curs 
passat.
Del 13 de desembre al 16 de febrer  
Inauguració: dimecres 13, a les 20 h 

ENCARA POTS VISITAR
Xilografies. 
La fusta feta imatge
Cèntric Espai Cultural
Fins al 13 de gener

La ficció laboral
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 31 de gener

NOVES EXPOSICIONS

02 minutos, 231 pasos
RODOLFO Valero

Projecte expositiu d’aquest artista 
pratenc en el què el Centre d’Art 
Torre Muntadas i el taller de l’artista, 
situat al carrer Santiago Rusiñol, 
separats només per 02 minuts i 231 
passes, s’acosten de tal manera que 
un acaba esdevenint l’altre.
Algunes activitats del centre es 

portaran a terme al que fins ara era un taller privat, i l’activitat de l’artista a 
la seva intimitat es trasllada físicament a les sales del Centre d’Art.
Projecte guanyador de la Convocatòria d’Arts Visuals Unzip’17 en la 
modalitat Artistes Locals

Centre d’Art Torre Muntadas. De l’1 de desembre a l’11 de febrer
Inauguració: divendres 1, a les 19.30 h
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Gloria es verdad. Decirla me 
hace libre. Escucharla nos hace 

fuertes, amb Sílvia Comes
Trobada amb la cantautora Silvia 
Comes, que compartirà amb nosaltres 
la seva intima relació amb la poesia 
de la Gloria Fuertes, amb versions 
personals de la seva obra. Un 
homenatge en el centenari d’aquesta 
entranyable escriptora.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 12, a les 19.15 h

Cine club 

Everybody Wants Some!! 
(Todos queremos algo) 
2016, Estats Units. Idioma: 
anglès (VSOE)

Anys 80, Texas. En Jake arriba 
a la universitat amb el seu cotxe 
esportiu i la música a tot volum. 
Vol aprofitar els pocs dies que 
queden per començar el curs 
per passar-ho bé, conèixer noies 

i fer nous amics. Serà el moment també d’acabar 
un cicle i començar a viure les obligacions de l’edat 
adulta. 

Cinema Capri. Dimecres 13, a les 20 h 

Programació 
del Cine Capri
Estrena de Coco, amb el curt Frozen 
(1, 2, 3, 6, 8, 9  i 10) i Star Wars: Los 
últimos Jedi (15, 16, 17 i 18) 

Per confirmar dates i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o visiteu el web 
www.cinecaprielprat.com
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Veredicte #Covertag
Acte festiu on es faran públics els noms dels guanyadors de la convocatòria #Covertag d’Unzip i quina serà la 
imatge que representarà al Centre d’Art durant l’any 2018.

Centre d’Art Torre Muntadas. Dimarts 12, a les 19 h 

Tast Tech: drons 
Jornada dedicada al món dels vehicles 
aeris no tripulats: els drons, amb 
activitats diverses que tindran lloc a 
diferents espais del centre cívic 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dijous 14, a les 18.30 h
Preu: 3 € entrada general i 5 € 

entrada adult + infant. Cal inscripció prèvia



LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Activitat recomanada per a nens i nenes de 3 a 7 anys

La tremenda història del rei Durundeta amb 
Elisabeth Ulibarri 
Als contes, hi ha reis de tota mena: bons, dolents, o 
molt dolents com el rei Durundeta! Conte inclusiu i 
adaptat per a persones amb pluridiscapacitat. 

Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 2, a les 12 h

L’HORA DELS NADONS
O d’Oh, amb Cesc Serrat 
Una sessió de contes per iniciar el contacte amb el món del llibre.

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 12, a les 17.30 h i dissabte 16, a les 10.30 h

LABORATORI DE LECTURA EN FAMÍLIA
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
El ninot de neu  amb Marta Roig
Espai de creació on convidem a les famílies a experimentar al voltant 
de la lectura.

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 14, a les 18 h

TALLERS

ART EN FAMÍLIA
Fins aviat Planeta Terra!
L’expedició extrARTerrestre arriba a la seva fi 
i s’acomiada dels habitants del Prat amb un 
missatge que explicarà tot allò que han après, el 
que deixen i el que s’emporten de retorn a la seva 
galàxia.

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 3, a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia

MÚSICA I TEATRE

La ventafocs. El musical
LA Roda d’espectacles

Dotze de la nit: 
la Ventafocs 
perd la sabata 
que la Fada 
Madrina li ha 
proporcionat 
per anar al Ball 
de Màscares 

de l’últim curs. En Sam, el catcher de l’equip de 
beisbol de l’institut, coneix una noia misteriosa de la 
qual queda bojament enamorat. 
Organització: La Xarxa 

Teatre Modern. Diumenge 3, a les 12 h
Entrada: 6 € 

Avui toca concert! 
Assaig obert per a famílies del concert de 

Kebyart Ensemble
Recomanat per a infants 
a partir d’1 any
Si voleu sentir música 
clàssica, veure els 
instruments i els músics 
de prop, sense els 

formalismes d’un concert, hi esteu convidats! 
Podreu gaudir abans del concer d’un tastet musical 
d’uns 20 minuts per als més petits. 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 3, a les 18 h

Activitats de lleure 
DE desEMBRE

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

DIJOUS 14
Inauguració del Pessebre a la plaça 
de la Vila
Inauguració oficial del pessebre fet per la gent gran i fira de 
productes artesans. 
A les 18.00 h

DIMARTS 19 
Festa de Nadal per la Gent Gran 
Ball amb orquestra a l’Equipament Delta del Llobregat
A les 16.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 20
CINEMA: LA VACA
Fatah (Fatsah Bouyahmed) és un humil pagès algerià que viu orgullós 
de la seva vaca Jacqueline a la qual no para de mimar i consentir. 
Un dia rep una invitació per viatjar amb la seva vaca a la Fira de 
l’Agricultura de París. De manera que, acompanyat de la seva vaca 
Jacqueline, pren un vaixell fins a Marsella i des d’allà viatjarà per tot 
França a peu, amb pas tranquil. 
Cinema Capri, a les 19 h. Entrada lliure a partir de 60 anys
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RECORDEU!
Del 18 al 29 de desembre podreu passar a apuntar-vos i renovar la 
inscripció als tallers pel Punt de la Gent Gran, a Cases d’en Puig, 
de 9 a 13 h
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L’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha presentat 
els equips d’aquesta nova temporada. Els jugadors i 
jugadores han desfilat davant de l’afició que ha omplert la 
graderia del pavelló Julio Méndez. Els conjunts que s’han 
presentat han estat des dels més petits, els de l’escola de 
bàsquet, passant pels equips federats, el cadet al sub25, 
fins a arribar al sènior femení i masculí: una jornada on 
els 110 jugadors que formen el club repartits en 9 equips 
han estat els protagonistes. Vídeo a www.elprat.tv  

PRESENTACIÓ DE L’AE BÀSQUET PRATENC 

El passat 5 de novembre es va celebrar 
la 5a edició de la Mitja Marató del Prat 
i la cursa de 5 km. La Mitja va superar 
el miler de participants. El guanyador 
d’enguany ha estat Jose Manuel Vieito, 
amb 1 hora, 12 minuts i 9 segons, per 
davant de Carlos Lancharro i Manuel 
Cabanillas. La campiona ha estat 
Enka Viñas, amb 1 hora, 29 minuts i 
30 segons, completant el podi amb 
Esther Vidal i Ruth Guillem. Pel que 
fa a la distància de 5 km en categoria 
masculina el campió ha estat Sergi Pablo 
i en femenina Sara Benedí. Aquest any 
també s’ha fet una cursa de 5 km de 
marxa atlètica on els guanyadors han 
estat la pratenca Tábata Cano i Francesc 
Rodríguez. Vídeo a www.elprat.tv

MITJA MARATÓ

JORNADA ESCOLAR DE NATACIÓ PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

La piscina del CEM Fondo d’en Peixo del Prat ha acollit la 38a 
edició de la Jornada Escolar de Natació, amb la participació de 
més de 160 nens i nenes i joves de 8 a 20 anys amb discapacitat 
intel·lectual. Els infants nedadors procedien d’11 centres escolars 
de tot Catalunya. La jornada ha estat organitzada per la Federació 
ACELL (federació catalana per a persones amb discapacitat 
intel·lectual) amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat, Cruyff 
Foundation, Fundación Leo Messi i Special Olympics Catalunya.
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CURSA PER LA VIDA

L’esport i la solidaritat han tornat a anar de la mà en 
la 13a edició de la Cursa per la Vida. Amb més de 1.300 
participants, aquesta cursa, organitzada per la Junta 
Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer, és ja 
tot un clàssic a la ciutat. Enguany els diners recaptats 
han anat destinats al programa d’acompanyament dels 
nens i nenes malalts de càncer en estat terminal perquè 
puguin ser traslladats a les seves cases i disposar d’atenció 
domiciliària mèdica i psicològica. Vídeo a www.elprat.tv 

PREMI ALS VIKINGS VOLEI PRAT PER LA PROMOCIÓ DELS VALORS

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DEL CLUB BÀSQUET PRAT

El Club Bàsquet Prat ha celebrat la clàssica presentació dels seus equips per a la nova temporada. Enguany són 26 els conjunts 
que han desfilat pel parquet del pavelló Joan Busquets, equips que van des dels més petits de l’escola i els “preminis” fins 
als conjunts sènior. Aquesta és l’única jornada a l’any en què tots els components del club pratenc comparteixen escenari. 
L’atractiu de la presentació ha estat la desfilada dels jugadors del primer equip, que milita a la LEB Or. Tant ells com el sènior 
1 i el sènior femení han estat presentats acompanyats de jugadors i jugadores dels equips més petits. Els 26 equips d’aquesta 
temporada representen prop de 250 jugadors i jugadores de bàsquet per a aquest nou curs. Vídeo a www.elprat.tv

El club Víkings Vòlei Prat ha rebut un dels premis VEC (Valors, 
Esport i Ciutadania) del Consell Esportiu del Baix Llobregat, en el 
marc del projecte “Juga Verd Play”. Aquests premis destaquen 
la tasca de les entitats en la transmissió de valors a través de 
l’esport, com el treball en equip en el cas dels Víkings. Des de ja 
fa dues temporades, el Consell Esportiu del Baix ha implantat la 
tècnica del “Juga Verd Play” en les seves competicions escolars. 
Aquest és un model de competició on la finalitat és educar en 
valors a través de l’esport, on aquests valors han de comptar en el 
resultat final d’un partit i es té en compte la participació efectiva 
de tots els agents (entrenadors, jugadors, àrbitres i públic).
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