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Més i millor esport
en escoles i instituts
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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
[ CCCP La Capsa 934785108
[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ 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
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Prat Ràdio 934785360
[ Equipament Cívic
  Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Fecsa-Endesa 933705557
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis
  Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina de Benestar

i Família 933709821
[ 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
[ Registre Civil 935519000
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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Des de l’entrada en funcionament de la 
depuradora del Baix Llobregat, l’any 2001, la costa del Prat i de 
tot el delta del Llobregat ha experimentat un procés de millora 
de la qualitat de l’aigua, que ha permès que la biodiversitat dels 
fons marins deltaics sigui cada cop més rica i variada. Això no vol 
dir que s’hagin solucionat tots els problemes, com la regressió 
crònica del litoral o els problemes derivats de la implantació i 
el funcionament de les infraestructures portuàries, però l’avenç 
en la recuperació de les comunitats d’organismes marins és 
innegable. Aquest procés 
està sent documentat amb 
una estació del programa 
de seguiment Silmar (www.

silmar.org), de la Fundació Mar, 
i desenvolupat per les entitats 
pratenques de submarinisme 
(PratSub, DiverPrat i Casep). 
Al Prat tenim una platja amb 
Bandera Blava i, al fons marí, un 
hàbitat ric en biodiversitat ❧

El nostre litoral bull 
de vida gràcies a 
l’aiguabarreig de les 
aigües dolces del riu 
amb les marines

BARREJA D’AIGÜES

Una llagosta 
i, a sota, una 
bavosa de 
plomall, dues 
de les espècies 
presents al 
fons marí 
del Prat. 

FOTO: IVÁN LUQUE 

FOTO: MANUEL PÉREZ ESPIGÓN
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Facilitar la práctica del deporte entre la ciudadanía de El Prat siempre ha sido y es una premisa básica de las 

acciones del equipo de gobierno municipal. Las instalaciones deportivas de la ciudad, las actividades que se ofre-

cen, las facilidades para acceder a ellas, forman parte del modelo y de los recursos que el Ayuntamiento pone al 

alcance de la ciudadanía. Pero hacer deporte es un hábito, que se aprende desde muy pequeño. Es por eso que 

es tan importante que los escolares tengan la oportunidad de acceder a actividades deportivas.

Desde el Ayuntamiento siempre hemos reconocido el buen trabajo que han hecho las AMPA en el ámbito depor-

tivo escolar, y este próximo curso queremos impulsar un nuevo modelo deportivo en las escuelas para mejorar la 

calidad organizativa y de la monitorización, y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los escolares.

Actualmente, menos de la mitad de los chicos y chicas de entre 3 y 17 años hacen deporte habitualmente, y 

queremos incrementar este porcentaje. Lo queremos hacer ofreciendo colaboración a las AMPA en las etapas de 

infantil y primaria, y poniendo al alcance de los y las estudiantes, a partir de secundaria, instalaciones y activida-

des para que puedan seguir practicando algún deporte. También queremos animar a las chicas para que hagan 

más actividad física, ya que el porcentaje de practicantes todavía es menor que el de los chicos.

El deporte escolar es una de las mejores maneras de integración, de conocimiento mutuo, de transmisión de 

valores positivos y de vida saludable. ¡Animaos a hacer deporte! ¡Os deseo un buen verano!

acilitar la pràctica de l’esport entre la ciutadania del Prat sempre ha estat i és una premissa bàsica de les accions de 

l’equip de govern municipal. Les instal·lacions esportives de la ciutat, les activitats que s’hi ofereixen, les facilitats per 

accedir-hi, formen part del model i dels recursos que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania i que són mirall per 

a altres administracions. Però fer esport o no fer-ne és, com tot, un hàbit, una pràctica que s’aprèn des de ben petit. 

És per això que és tan important que els escolars tinguin l’oportunitat d’accedir a activitats esportives.

Des de l’Ajuntament sempre hem reconegut la bona feina que han fet les AMPA en l’àmbit esportiu escolar, i aquest 

proper curs volem impulsar un nou model esportiu a les escoles de la ciutat per millorar la qualitat organitzativa i 

del monitoratge, i oferir igualtat d’oportunitats a tots els escolars de la ciutat. 

Actualment, menys de la meitat dels nois i noies d’entre 3 i 17 anys fan esport habitualment; i volem incrementar 

aquest percentatge. Ho volem fer oferint col·laboració a les AMPA en les etapes d’infantil i primària, i posant a 

l’abast dels i les estudiants, a partir de secundària, instal·lacions i activitats perquè puguin seguir practicant algun 

esport fora de les obligacions que implica la competició. També volem animar les noies perquè facin més activitat 

física, ja que el percentatge de practicants encara és més petit que el dels nois. 

L’esport escolar és una de les millors maneres d’integració, de coneixement mutu, de transmissió de valors positius i 

de vida saludable. Animeu-vos a fer esport! Ara, però, és temps de vacances. Us desitjo un bon estiu!

Lluís Tejedor 
L’alcalde

L’esport escolar és una de les 
millors maneres d’integració, 
de coneixement mutu, de 
transmissió de valors positius 
i de vida saludable.

El deporte escolar es una 
de las mejores maneras de 
integración, de conocimiento 
mutuo, de transmisión de 
valores positivos y de vida 
saludable. 

La importància de l’esport escolar
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Les 4 claus

[1]

L’objectiu és facilitar 

la màxima participació 

esportiva de l’alumnat 

d’escoles i instituts amb 

igualtat d’oportunitats 

per a tothom.

[2]

Es vol potenciar la pràctica 

esportiva especialment 

a partir dels 12 anys, 

amb el pas de primària a 

l’ESO, i entre les noies.

[3]
Caldrà comptar amb les 

AMPA (Associacions de 

Mares i Pares d’Alumnes), 

que fan una gran tasca en 

el camp de l’esport escolar 

des de fa molts anys.

[4]
Es podrà consultar a 

https://online.elprat.cat 

un catàleg amb tota la 

informació unificada 

de totes les activitats 

esportives extraescolars.

Amb l’objectiu de potenciar la pràctica 
esportiva entre els infants i joves de les 
escoles i instituts del Prat, l’Ajuntament 
implantarà, a partir del curs vinent, un 
nou model esportiu a la ciutat.

Aquest nou model estarà basat en 
tres fonaments: l’educació, el lleure i la 
competició. La seva missió és facilitar 
la màxima participació dels infants i jo-
ves i garantir el seu accés a la pràctica 
esportiva amb igualtat d’oportunitats 
per a tothom. Per a aconseguir-ho serà 
fonamental comptar amb la participa-
ció de les associacions de mares i pares 
d’alumnes (AMPA), que fa molts anys 
que realitzen una tasca magnífica en el 
camp de l’esport escolar, i també amb 
les entitats esportives del Prat.

Com està ara la situació 
i què cal millorar

La decisió de potenciar l’esport entre la 
població escolar del Prat neix de la ne-
cessitat de millorar alguns aspectes de-

tectats després de fer una anàlisi a fons 
de l’actual sistema esportiu local. 

Per exemple, només un 43% dels pra-
tencs i pratenques d’entre els 3 i 17 anys 
fan esport de manera habitual. Les ins-
cripcions a les activitats esportives dels 
centres educatius es concentren a infan-
til i primària, però experimenten un fort 
descens a secundària: el pas de l’escola 
a l’institut suposa l’abandonament de la 
pràctica esportiva per a molts i moltes 
adolescents.

Altres aspectes a millorar són la baixa 
pràctica esportiva femenina, ja que elles 
estan molt menys disposades que els 
nens i els nois a fer esport; l’excés de 
concentració de l’oferta en els clubs 
esportius federats (bàsicament AE Prat, 
CB Prat, Escola Futbol PB i Pratenc A 
d’Atletisme), on el principal objectiu 
és la competició; la concentració de la 
pràctica en pocs esports (futbol, bàs-
quet, natació i patinatge); la manca 
d’oferta alternativa per a adolescents i 

El Prat implanta 
un nou model 

esportiu per 
a infants i joves 
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joves, i la manca de professionalització 
de monitors i entrenadors. 

De l’anàlisi de la situació també en 
resulten aspectes positius que caldrà 
mantenir i fins i tot millorar: per exemple, 
l’èxit dels Jocs Escolars de Futbol 5 als 
centres de primària, amb una gran impli-
cació de les AMPA, o la bona qualitat de 
les instal·lacions esportives de la ciutat.

Activitats extraescolars: 
catàleg únic

A partir del mes de setembre es podrà 

consultar, al web https://online.elprat.

cat, un catàleg amb tota la informació 
unificada de totes les activitats espor-
tives extraescolars. De moment només 
hi apareixeran les que organitzin les 
AMPA, i més endavant s’hi afegiran les 
dels clubs esportius. El proper curs el 
catàleg només serà informatiu, mentre 
que en cursos posteriors ja s’hi podran 
fer inscripcions i pagaments.

Totes les activitats oferides seguiran 
uns criteris de funcionament homoge-
nis i de qualitat. El paquet bàsic el for-

maran esports com futbol, bàsquet, ball 
i multiesport, però també hi haurà un 
paquet complementari amb altres es-
ports (lluita, patinatge...). 

Tots els monitors/es hauran de tenir la 
formació i capacitació mínima necessària 
per dur a terme la seva tasca amb totes 
les garanties, i totes les activitats hauran 
d’estar planificades metodològicament 
per a tota la temporada, amb objectius, 
continguts i procediments. En una parau-
la: seran activitats amb la qualitat assegu-
rada en tots els seus aspectes ❧

El CEM Julio 
Méndez va 

acollir l’1 
de juny la 

cloenda dels 
jocs esportius 

escolars de 
futbol. A sota, 
cloenda dels 

de bàsquet, al 
CEM Estruch.

Objectius del 
nou model
[ Integrar l’esport en un 
estil de vida saludable

[ Crear una oferta esportiva 
diversa i equilibrada

[ Implantar un model 
d’aprenentatge de qualitat

[ Introduir les noves tecnologies 
en la gestió esportiva

[ Millorar la capacitació i formació 
dels tècnics i tècniques esportius

[ Fomentar l’educació en 
valors positius i solidaris
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El Club Esport 
Jove, la gran 
oportunitat per 
als instituts
Als cicles escolars d’infantil i 
primària l’esport és més un joc, una 
forma de passar-s’ho bé, que no pas 
una competició que cal guanyar. 
Quan es passa de l’escola a l’institut 
molts i moltes alumnes deixen 
l’esport, entre altres raons perquè 
aquest esdevé més competitiu, un 
aspecte que a molts no els agrada. 
Per evitar l’abandonament de 
l’esport a partir de l’adolescència 
l’Ajuntament implantarà, a partir del 
curs vinent, el Club Esport Jove. Per 
només 20 € l’any qualsevol alumne/a 
dels instituts del Prat tindrà un 
abonament al Complex Esportiu 
Municipal Estruch de 15 a 18 h (a la 
tarda els instituts no fan classe). 
El Club Esport Jove els oferirà 
una graella d’activitats, amb un 
coordinador i monitors, i accés 
a les piscines, sales de fitness i 
activitats dirigides, amb tallers 
regulars de cursa, escalada, skate, 
bàdminton... També es faran 
competicions, però basades en el 
lleure i en part autogestionades: 
bàsquet 3 x 3, futbol -7 i frontó. 
A més s’oferiran activitats 
mensuals com sortides en bicicleta, 
senderisme, nàutica, curses, esquí... 
(en aquest cas caldrà pagar el 
cost extra de cada activitat).

A sota, 
l’alcalde, 
Lluís Tejedor, 
i el regidor 
d’Esports, José 
Luis Olivera, 
amb joves 
participants 
dels jocs 
esportius 
escolars.

La pràctica 
d’esports 
nàutics 
al Centre 
Municipal de 
Vela del Prat 
serà una de 
les diverses 
activitats que 
oferirà el Club 
Esport Jove.

Segell de qualitat 
per a clubs 
esportius
L’Ajuntament del Prat atorgarà un 
segell de qualitat a les entitats i 
clubs esportius de la ciutat que 
superin un determinat seguit de 
condicions: formació i capacitació 
de directius/ves i tècnics/ques, 
gestió informàtica, etc. 
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portaveus dels grups Municipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Castro Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Fets, no pancartes  
en el darrer ple municipal, representants d’una part del 
sector educatiu de la ciutat van llegir un manifest on es posava 
de relleu la preocupació pel futur de l’ensenyament al nostre 
país per causa de les retallades. Sense entrar en el detall del 
manifest, des del grup municipal de CiU compartim i entenem 
aquesta preocupació, nosaltres també defensem l’escola pública. 

cal recordar, però, que amb l’actual situació financera 
de la Generalitat els ajustos són inevitables. El que no compartim, 
és l’actitud d’alguns partits més preocupats per treure’n rèdit 
polític que no pas per arreglar un problema que, en bona mesura, 
ells han creat. Semblen haver oblidat que fins fa poc varen 
governar, que van marxar havent mentit sobre les xifres del dèficit 
públic, que ens obliga a pagar diàriament 6 MEUR. I ens volen 
fer creure que posant-se una samarreta groga ja n’hi ha prou.

Quan el que es pretén és estar darrere la pancarta, cal 
no fer trampes, i no amagar les dades que s’han posat de 
manifest darrerament amb la presentació del compte general 
del 2010, on es fa palès que l’endeutament de la Generalitat 
va passar del 7,5% el 2007, al 17,3% el 2010, és a dir, en tres 
anys es va triplicar. Dels 54.000 MEUR que deu la Generalitat 
el 2010, 15.000 MEUR es generen el mateix any 2010.

en aquest ple, el nostre grup va demanar la creació 
d’un fons especial per cobrir les necessitats urgents i bàsiques 
de les famílies amb més problemes de la ciutat. Ho vàrem 
proposar sabent que la situació financera de l’Ajuntament 
del Prat, a diferència de la de la Generalitat, ho permet, 
gràcies als impostos recaptats a l’aeroport i al port. Malgrat 
això, l’equip de govern, format per ICV i PSC, varen votar-
hi en contra. Costa d’entendre que votin en contra que una 
administració amb recursos faci un sobreesforç per lluitar 
contra l’exclusió social, mentre exigeixen impossibles a la 
que saben que no en té. Més fets i menys pancartes.

www.ciuelprat.cat

Esport, educació i cohesió 
social
des de l’ajuntament hem impulsat un nou 
model esportiu per a infants i joves, una ferma aposta 
política que pretén fomentar l’esport en edat escolar i 
fa èmfasi en la vessant educativa i de cohesió social.

el prat és a l’avantguarda del foment i la 
facilitació de l’activitat física i de l’esport en el marc del 
sistema esportiu català, model per a la resta de l’Estat i 
del món. Un sistema integrat per les entitats esportives, les 
AMPA i les diferents administracions, que ha comptat amb 
un enorme esforç d’inversió en infraestructures públiques 
impulsades a partir dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.

lamentablement, per a l’actual Govern de la 
Generalitat ni l’esport ni l’educació són prioritaris. Ha anul·lat 
el Pla Català de l’Esport a l’Escola, ha retallat dràsticament la 
dotació per als consells esportius, ha retirat la subvenció per a 
les assegurances dels jocs escolars i ha ofegat financerament 
les federacions esportives amb retallades dràstiques de les 
subvencions i amb l’incompliment dels terminis de pagament.

en aquest moment cal desenvolupar una nova 
política esportiva que garanteixi la sostenibilitat del sistema; 
cal treballar en nous models que es nodreixin dels punts forts 
consolidats i innovar per reforçar els punts més febles. Davant 
la inacció del Govern de la Generalitat, des de la proximitat 
de l’administració local, l’Ajuntament del Prat assumeix el 
lideratge d’aquest nou model de la mà de les AMPA, els 
centres educatius i les entitats esportives, per tal de sumar 
els esforços de tots els agents en uns objectius compartits.

volem que la pràctica esportiva incideixi en l’educació 
en valors del nostres infants i joves, que aprenguin hàbits de 
vida saludables i que constitueixi un element fonamental de 
cohesió social, accessible a tothom en igualtat d’oportunitats.    

    @PerezJP_
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portaveus dels grups Municipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Castro Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Catalunya sí, España también  
tengo que decirles que últimamente el Pleno 
Municipal se ha convertido en un circo. El equipo de gobierno 
de ICV y PSC dedica más neuronas a machacar al PP que a 
gobernar nuestra ciudad. En vez de presentar propuestas serias 
para mejorar el pueblo, que es para lo que los pagamos, ejercen 
de parlamentarios desinformados de tercera división. 

uno de los temas que más apasiona últimamente a los 
concejales de El Prat es todo lo referente a la independencia 
de Cataluña. En pocos meses hemos podido comprobar cómo 
los comunistas, con su alcalde a la cabeza, muchos socialistas 
y, por descontado, los convergentes se han convertido en 
independentistas de nuevo cuño. Apoyan todo lo referente 
a promover la independencia de Catalunya o la ruptura de 
España, como ustedes prefieran. Eso sí, cuando lleguen las 
elecciones bailarán sevillanas. 

el alcalde de El Prat ha firmado, respaldado y 
promocionado declaraciones de soberanía de la “nación 
catalana”, se desgañita en la defensa de la celebración de 
un referéndum para la independencia de Cataluña, todo eso 
arengado con unas cuantas soflamas contra nuestra España 
constitucional. Hay gente que no sale de su asombro cuando le 
enseño las actas de los plenos municipales en las que se puede 
observar el apoyo sin fisuras de ICV al proceso separatista 
catalán. El alcalde está traicionando a sus votantes en El Prat.  

nosotros seguiremos defendiendo, aunque sea 
en solitario, una Catalunya fuerte dentro de una España 
unida. Nuestra preocupación es salir de la crisis y no salir de 
España. Comunistas, socialistas y convergentes están haciendo 
un flaco favor a la recuperación económica, sembrando 
zozobra e inestabilidad institucional. No podemos proyectar 
internacionalmente que nuestro país se va a partir en dos. Eso 
lastra la creación de empleo y la salida de la crisis.  

www.antoniogallego.es

De nuevo el verano… 
y la playa
cada verano la playa se convierte en un punto de 
atracción masivo para pratenses y ciudadanos de nuestro 
entorno. Este uso masivo conlleva problemas de tráfico 
y aparcamiento, en especial los fines de semana. La 
solución es compleja porque toda la playa tiene un único 
punto de acceso, cualquier intervención está limitada y 
requiere diversas autorizaciones de entidades supralocales 
al estar dentro de la ZMT (zona marítimo-terrestre). Se 
ha completado el proceso de urbanización de la playa y 
desde hace unos meses se están gestionando los permisos 
administrativos necesarios para implantar los sistemas de 
gestión de la movilidad y del aparcamiento regulado.

el nuevo modelo se aplicará el verano de 2014, 
será gestionado por la empresa municipal Prat Espais SLU 
y supondrá discriminar positivamente a los ciudadanos 
pratenses en las posibilidades de acceso a su litoral. 
Aunque quedan aspectos por concretar, el sistema de 
funcionamiento tendría los siguientes elementos: 
- El sector se convertirá en una “zona verde”. Los 
vehículos de los pratenses podrán aparcar obteniendo 
previamente un elemento adhesivo que los identifique 
(válido para toda la temporada de playa, 4 meses, y su 
coste será reducido: 3 ó 4 € toda la temporada). 
- Para los vehículos no domiciliados en El Prat, el sistema 
sería similar a una zona azul con estacionamiento de 
horario limitado sometido a pago por tiempo, con tarifas 
similares a las zonas azules ya en funcionamiento.

el modelo es similar al aplicado en muchas ciudades 
costeras e implica una diferenciación positiva para la ciudadanía 
del municipio. Se trata de mejorar la accesibilidad a una parte 
de nuestro municipio que hoy es un rasgo diferencial del 
mismo y cuyo éxito debe ser compatible con el mantenimiento 
de ese carácter único que aún conserva nuestra playa. 

www.iniciativa.cat/elprat
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El Teatre Modern va acollir la cloenda dels cursos 
d’educació viària i cívica per a infants, una formació que 
la Policia Local del Prat porta als escolars de la ciutat 
des de fa una dècada. Vídeo a www.elprat.tv

EDUACIÓ VIÀRIA I CÍVICA PER A INFANTS

El dimecres 29 de maig es va fer una visita pels espais naturals del 
delta del Llobregat i un tast gastronòmic posterior amb periodistes 
i bloguers especialitzats en turisme i gastronomia. Aquesta jornada 
la van organitzar La Porta del Delta i l’Ajuntament del Prat.

PERIODISTES I BLOGUERS VISITEN ELS ESPAIS NATURALS
El 26 de maig passat es va celebrar al Teatre 
Modern una nova edició de la desfilada “La 
memòria està de moda”, a benefici de l’Associació 
de Familiars de Malats d’Alzheimer del Baix 
Llobregat. A la foto, tasques de maquillatge 
prèvies a la desfilada. Vídeo a www.elprat.tv

                                           LA MEMÒRIA ESTÀ DE MODA

La plaça del Centre Cívic Jardins de la Pau va acollir a principis 
de juny una nova edició dels Contes a la Fresca, amb els 
contadors Moi Aznar, Lídia Clua i Anna Garcia, conduïts 
per Santi Ortiz, i amb jocs, música i molta diversió.

                                           CONTES A LA FRESCA
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Aquest mes de juny el Prat ha viscut dues 
Shopping Nights, o nits de compres, a la 
carretera de la Marina, el dia 15, i al carrer Ferran 
Puig, el 29. Es tracta d’experiències festives 
amb animació i amb les botigues obertes fins 
a les dotze de la nit. Vídeo a www.elprat.tv

NITS DE COMPRES

El Dia d’Acció per a la Salut de les Dones 2013 va aplegar 
diverses activitats entre el 18 de maig i el 6 de juny, com 
teatre, taules rodones, xerrades i diversos cursets i tallers (a 
la foto, taller “Menys autoexigència”). Vídeo a www.elprat.tv

ACCIONS PER A LA SALUT DE LES DONES Els espais naturals del Prat continuen acollint múltiples 
activitats divulgatives de la seva riquesa biològica, 
moltes d’elles per a famílies, com l’anomenada 
“Els animalons de l’aigua”, dedicada als insectes 
i als invertebrats dels canals, estanys i basses.

ELS ANIMALONS DE L’AIGUA

Durant les jornades de recollida d’aliments del 31 de maig i 1 de juny  es 
van recollir 20.941 kg per al Punt Solidari. La recollida, que es va fer a 25 
supermercats de la ciutat, va comptar amb la col·laboració de 31 entitats 
del Prat i de 50 persones voluntàries a títol individual. El nombre de 
voluntaris/àries participants va ser de 230. Vídeo a www.elprat.tv

                  21 TONES D’ALIMENTS PER AL PUNT SOLIDARI
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Las colillas son un residuo habitual en las 
calles de la ciudad. Para reducir su pre-
sencia en la calle, el Ayuntamiento de El 
Prat instalará apagadores de cigarrillos 
en las casi 1.800 papeleras que hay en el 
municipio. 

Las colillas se acumulan especialmente 
frente a las puertas de bares y restauran-
tes, donde las tiran personas que salen a 
fumar a la calle, pues está prohibido ha-
cerlo en el interior.

Gasto de tiempo y dinero

La ordenanza de civismo de El Prat pro-
híbe el lanzamiento de colillas al suelo, 

Para evitar que ensucien 
la calle, el Ayuntamiento 
instala apagadores de 
cigarrillos en las papeleras

y su recogida por parte de los servicios 
de limpieza municipales supone una alta 
dedicación en tiempo y dinero.

Cada vez son más los fumadores y fu-
madoras conscientes de que las colillas 
no deben tirarse al suelo. En esta con-

cienciación también colaboran los bares 
y restaurantes de la ciudad, que de forma 
cada vez más habitual instalan ceniceros 
en sus puertas para que las personas que 
salen a fumar al exterior puedan apagar 
y depositar en ellos las colillas ❧

La instalación de los apagadores de cigarrillos en las papeleras se acompaña con una campaña 
de concienciación con la participación de agentes cívicos.

Las colillas 
no deben 
ir al suelo
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA
Porta l’agenda cultural al mòbil!

No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

http://www.elprat.cat
http://www.facebook.com/elpratcultura
https://twitter.com/elpratcultura
http://www.flickr.com/photos/elpratcultura
http://www.youtube.com/elpratcultura
http://www.issuu.com/elpratcultura
http://www.livestream.com/elpratcultura


Divendres, 5
      Circ
Cia. CircoLos presenta 
Cabaré Parodia 
Espectacle en format cabaret, 
on els polifacètics artistes 
desenvolupen una successió de 
números de diferents tècniques 
circenses, amb forta personalitat 
artística. Tot plegat amanit amb 
un fresc sentit de l’humor, color 
i alta vitalitat que fan que en 

resulti un fresc i equilibrat combinat que provocarà sensacions i sentiments 
molt variats; de ben segur no deixarà indiferents ni a petits ni a grans.
Pl. Sant Jordi, a les 19.30 h  

Cinema a la fresca
 X-Men. La decisión final, de Brett Ratner
Jardins Paco Candel, a les 21.30 h

Dimecres, 3
Infantil
Circ! 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 18.30 h

Cinema a la fresca
Abierto hasta el amanecer, 
de Robert Rodríguez
Jardins de la Pau, a les 22 h

Teatre
Monòlegs amb Elías Torres
Terrassa Gastrobar, 
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Dijous, 4
Dansa
Hip Hop
Pl. Blanes, a les 19 h

Música
Mostra final del taller 
Createschool 
Songschool 
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa, a les 19 h

      Cinema
II Edició del Festival de Curtmetratges 

Preview 
Projecció de 4 
òperes primes 
de realitzadors 
audiovisuals de les 
principals escoles de 

cinema de Catalunya, precedides d’una petita presentació. 
L’objectiu del festival Preview és donar l’oportunitat d’exhibir les 
seves creacions, als nous professionals del sector audiovisual 
i ser un aparador de les noves tendències a través del 
curtmetratge. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21.30 h 
Iniciativa de Lambada Estudio, Cèntric Gastrobar by Ona Nuit i 
Regidoria de Cultura, amb la col·laboració d’Uikú Coworking

Dilluns, 1 
Gastronomia
B-degust: 
Cuina afrodisíaca  + 
combinat escènic eròtic 
(burlesque)
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa, a les 19.30 h
Inscripció: 4 €  
Inscripció prèvia 
(a l’equipament o a 
http://online.elprat.cat)
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Dimarts, 2
Infantils
Activitat tecnològica: 
Animació amb Stop Motion 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa, a les 17.30 h 

Construïm personatges de 
contes!
Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 18 h
Aforament limitat

     Festival de Poesia 
Espriu
El 10 de juliol farà 100 anys del 
naixement de Salvador Espriu a 
Santa Coloma de Farners. En el 
moment què vivim sembla més 
necessari que mai tornar als 
seus poemes. Recordar les seves 
paraules que, malauradament, 
continuen vigents. Dramatúrgia de 

Josep Costa. A càrrec d’actors del Taller de Teatre Kaddish
Jardins de Torre Muntadas, a les 21 h
Organització: Teatre Kaddish, Sopa de Poetes i Regidoria de 
Cultura 

Dissabte, 6
Xerrada
Senyal amplificat 
Drap-Art i Cercle Artístic Sant Lluc
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 11 h 

Inauguració exposició
Un camino, una luz, de Napoleón Segura 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19 h
Organització: Assoc. Salvadoreños en Catalunya
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http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83YWJZkec7ikkxXY7zUgxYQWVRqzgTNLnQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP883XjlDqP2Zx8ILZKgZW4nryKzk2SRw6TQ
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHLlzg0LxZ9xNkKlv42xYYBqFfmecuu7g_Q
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6Jf8QvJkLuX3rcrdItJJSg6ugNENGOAHi
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8-77rDm61-XCzVxN6U7sfidmnmPWAcON0A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHOLa0zdN1K-R4Vhan3IyA6G0CFCDVl8K4w
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeXH9ccgFhDxUiFucfxLHBL51P3kPUT3Kpg
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHCwhw2FFUdh3_hKpbaU6CcLN76ryZ7MVvQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8yt8OSAu8YuLfPSyrerl08yWdoIL63KIBA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeeXLCQqKfcZHalDqZlOWiyT0aWhTYkBKRw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8xaUVucl2b0pttmOai8SAzZju2SzQut9Jw
http://www.cosmepolitan.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbVy0iyYUEnuyxLnwnIKuTDTN7ZrLMKIiv9AnsqgV34sNIkK8Rl7wjR7CdChL06ZZEo
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUe6b1ujXqDQ3jjoFs61Yp1i0im2WAqDEIw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP87cVpeW1sVc0PIr0TvWRyEbL0CCmgTe05g


Dissabte, 6
Xerrada
Senyal amplificat 
Drap-Art i Cercle Artístic Sant Lluc
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 11 h 

Inauguració exposició
Un camino, una luz, de Napoleón Segura 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19 h
Organització: Assoc. Salvadoreños en Catalunya

Diumenge, 7
Popular
San Pollín
Carrers del casc antic, a les 10.30 h
Organització: Diables del Prat

Música
Cocktails & Cakes: Leyre dj
Terrassa Gastrobar, 
Cèntric Espai Cultural, a les 17 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Ball
Ball de gent gran amb Karisma
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 € 
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Música
Òpera des del Gran Teatre del Liceu:
 El somni d’una nit d’estiu, de Benjamin Britten
Auditori, Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

Cinema
Romero, de John Duigan
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19 h
Organització: Assoc. Salvadoreños en Catalunya

Dilluns, 8
Gastronomia
B-degust
Maridatge de vins i 
cerveses + 
Concert The Diagnostiks
El Lloro, Serveis de 
Joventut, a les 19.30 h 
Entrada: 4 €
Inscripció prèvia
(a l’equipament o a 
http://online.elprat.cat)
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Dimarts, 9
Infantils
Tastet de teatre i noves tecnologies
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 10.30 h Inscripció prèvia  
(a l’equipament o a http://online.elprat.cat)

Activitat tecnològica
Reciclatge amb llums 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 17.30 h Inscripció prèvia  
(a l’equipament o a http://online.elprat.cat)

Fem cal·ligrames amb Espriu!
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h
Aforament limitat

      Festival de Poesia 
Sopa de Poetes presenta el 
recital Polònia
El col·lectiu pratenc Sopa de Poetes 
(Pepe Maiques, Òscar Solsona i 
Mariano Martínez) presenta aquest 
recital, on a través d’un representatiu  

recull de poetes polonesos contemporanis, ens aproparan a una manera de fer, a través 
de la paraula poètica, que aporta senyes d’identitat universals. 
Obres de  Zbigniew Herbert, Czeslaw Milosz, Adam Zagajewsky, Anna Swirszczynska, 
Ewa Lipska, Anna Kamienska i Wisława Szymborska. 
La vetllada anirà acompanyada amb la música de Nora Morales (fauta) i Anna Fité 
(violí) per tal d’intensificar encara més el sentiment de fraternitat amb qui és l’altre... 
tots som l’altre i l’altre és nosaltres, el que és nostre.
Jardins de Torre Muntadas, a les 21 h
Organització: Regidoria de Cultura, Teatre Kaddish i Sopa de Poetes

Dimecres, 10
Infantil
Jocs amb aigua 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 18.30 h 

Cinema a la fresca
Grindhouse (Planet Terror), 
de Robert Rodríguez i Quentin Tarantino
Jardins de la Pau, a les 22 h

Teatre
Monòlegs amb Carola Maldonado 
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, 
a les 22 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Dijous, 11
Dansa
Country
Jardins de la Pau, 
a les 19 h

Joc
Primer Campionat 
de Simulador de 
Futbol Pro-evolution 
per parelles  
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa, 
a les 21.30 h
Inscripció prèvia al centre 
cívic o al Lloro

      Cinema
II Edició del Festival de 
Curtmetratges Preview 

Projecció de 4 òperes primes de realitzadors 
audiovisuals de les principals escoles de 
cinema de Catalunya, precedides d’una petita 
presentació. 
L’objectiu del festival Preview és donar 
l’oportunitat d’exhibir les seves creacions, als 
nous professionals del sector audiovisual i ser 
un aparador de les noves tendències a través 
del curtmetratge. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, 
a les 21.30 h 
Iniciativa de Lambada Estudio, Cèntric 
Gastrobar by Ona Nuit iRegidoria de Cultura, 
amb la col·laboració d’Uikú Coworking
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http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6Q4DHajAlOK3ZBJTFJNq3tg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZVv9AMs0cpsCOiN4YXrvXK2IVbCkuwZHg
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHGJieoqV_1BDeSNnJsMaDHlM8IWGGOBmWg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeeXLCQqKfcZHoslR2gArx0nKU4gAzEuTGg
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8zAVMcovA5_dl8wRYq9VAbFGhayRUDARcg
http://www.joves.prat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa72lGNARkfJrivFlWDmHFPxJ6mfXxguhIwt-6oOYYkDnMC_rF_EzxkyUDSzyHeyOLDaf8WBGVkFw_w
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP88KYhFqV6ZCFmd6yvq4zmktTHQiX7UOv9w
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8ySKr9lBp8wjkjbEf8QkaG0dWMgkMqyJWQ
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHOcNxUQQPZ20VhRIGX8wL9G-F5gEvgiksA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6MWEIHKZEk0VO6CaNn65d66NW4tgv7dv6
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP89bR9Eq4G67plI_FLSF5GEEWxiudkOhR9g
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHFtlCh96989Yp5MlCmSWwNLrVVbm-AjQiw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeXH9ccgFhDxU020-tAu19oTKZy3oG2ATZA
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHNCx2sMx-srVEjOt3dBRMKQiCPAuze1Avw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83q3Qg5La_coPoGYVcHweXGUjfmy9n8c_Q
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeUK8-syh4IvbE44oFM0XMuL3amKG0WqK2Q


Dimarts, 16
Infantil
Contes musicats!
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h
Aforament limitat

     Festival de Poesia 
Estellés de mà en mà
Recital basat en l’obra 
de Vicent Andrés Estellés, 
interpretat per una companyia 
valenciana. Un espectacle on la 
poesia i la música es fusionen, 
Francesc Anyó recita els versos 

d’Estellés i Miquel Juan l’acompanya al piano. Amb una senzilla 
posada en escena, els intèrprets de veu i música fan arribar a 
l’espectador l’essència dels poemes d’Estellés. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21 h 
Organització: Teatre Kaddish, Sopa de Poetes i Regidoria de 
Cultura

Divendres, 12
Cinema a la fresca
Moulin Rouge, de Baz Luhrmann
Jardins Paco Candel, a les 21.30 h 

       Dansa
Nit de dansa aèria
A través del guió teatral, 
la dansa aèria i la música 
experimental, es crea un 
espectacle complet on 
els intèrprets esdevenen 
personatges conductors.  
Una història que confronta 

la por als canvis i l’arrelament amb la valentia de volar cap a els 
nostres somnis.
La dansa - teatre de la cia. Las Lo Las, la música collage en 
directe d’en Pau de Nut i un treball rítmic molt ric, es 
complementen de manera espectacular amb l’efecte impactant 
de la llum i la dansa vertical. 
Jardins de la Pau, a les 22 h

Cinema
Estrena simultània de Niños Grandes 2, de Dennis Dugan
Cine Capri
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Dissabte, 13

      Popular
Cova  del Foc: Dantesca
Aquesta edició coincideix amb el 30 
aniversari de la Colla de Diables i és per 
això que els Diables han muntat una 
autèntica davallada als inferns. 
Parc del Fondo d’en Peixo, 
a les 22 h
Organització: Colla de Diables del Prat

Cinema
Estrena simultània de Niños Grandes 2, de Dennis Dugan
Cine Capri

Diumenge, 14
Música
Cocktails & Cakes: Sergi Sandúa
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 17 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Ball
Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Cinema
Estrena simultània de Niños Grandes 2, de Dennis Dugan
Cine Capri

Dilluns, 15
Gastronomia
B-degust: Tapes innovadores + aplicacions mòbils
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19.30 h 
Inscripció: 4 €
Inscripció prèvia (a l’equipament o a http://online.elprat.cat)

Dimecres, 17
Infantil
Jocs tradicionals
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18.30 h

Cinema a la fresca
Grindhouse (Death Proof), de Robert Rodriguez i Quentin Tarantino
Jardins de la Pau, a les 22 h

Teatre
Monòlegs amb Gerard Mesa
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 22 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit
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http://www.cosmepolitan.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbVy0iyYUEnuyxLnwnIKuTDTN7ZrLMKIiv9AnsqgV34sNHannz7VzJZX6wKWPeD32kw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHHy6o6BW_ZTbgDrLJdtFtqqKzFksxv1iWA
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http://www.cinecaprielprat.com/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6b-eFsI16BTksJ4_KasJcmA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZVv9AMs0cps6tjavWHxqxbatn1K4s7Uhw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHH63O8U4SrM5P5cFB8JpMBp6dJcGyrV1iA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8_vBtkU0rrcazTyQ8W3uzsEvq7Vv_xMVWg
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHGWjO-s7tW7i8R1AvfdOsGta_mzNjBfrhA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeS9XEck6nOd9K9_skQ1GctgzgYnio6Lafw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85iYh3GmMqVDp5M2YYxKMyeJB4Ls3GiB2A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHCEcZKFt5BLZNuoJY6oEYW79vQPJAvO_dQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZVv9AMs0cpswSL-IhCS9o5qE-VreYwnLw


Dijous, 18
Dansa
Sardana, a càrrec d’Amics de la Sardana
Jardins de la Pau, a les 19 h

Joc
Primer Campionat de Simulador de Futbol Pro-evolution 
per parelles  
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 21.30 h
Inscripció prèvia al centre cívic o al Lloro

      Cinema
II Edició del Festival de 
Curtmetratges Preview 
Projecció de 4 òperes primes de 

realitzadors audiovisuals de les principals escoles de cinema de Catalunya, 
precedides d’una petita presentació. 
L’objectiu del festival Preview és donar l’oportunitat d’exhibir les seves 
creacions, als nous professionals del sector audiovisual i ser un aparador de 
les noves tendències a través del curtmetratge. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21.30 h 
Iniciativa de Lambada Estudio, Cèntric Gastrobar by Ona Nuit i Regidoria de 
Cultura, amb la col·laboració d’Uikú Coworking

Divendres, 19
Cinema a la fresca
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 
de David Yates
Jardins Paco Candel, a les 21.30 h 

Cinema
Estrena simultània de El llanero solitario, 
de Gore Verbinski
Cine Capri

Dissabte, 20
      Música
Meló_dia
Mostra de la 
creació local des 
de disciplines 
diverses en 

un marc festiu. Durant prop de sis hores la dansa, la música, 
la performance, l’audiovisual, el teatre, la il·lustració... es van 
succeint.
Parc Fondo d’en Peixo, a les 19 h
 
Cinema
Estrena simultània de El llanero solitario, 
de Gore Verbinski
Cine CapriDiumenge, 21

Música
Cocktails & Cakes: Fossy Barry
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 17 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Ball
Ball de gent gran amb Karisma
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 € 
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Cinema
Una mente maravillosa, de Ron Howard
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19 h
Organització: Associació de Salvadoreños en Catalunya

Cinema
Estrena simultània de El llanero solitario, de Gore Verbinski
Cine Capri

Dilluns, 22
Gastronomia
B-degust
Vermuts i aperitius + Concert Ivan Zamora 
El Lloro, Serveis de Joventut, a les 19.30 h
Entrada: 4 €. Inscripció prèvia (a l’equipament o a
http://online.elprat.cat) 

Dimarts, 23
Infantil
Dissenya el teu llibre!
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h
Aforament limitat

      Festival de Poesia 
Sílvia Comes i 
Sílvia Bel presenten 
Aparaulades
Espectacle poètic i musical 
amb la cantant pratenca 
Silvia Comes i la poeta 

Sílvia Bel. Totes dues ofereixen un concert amb poemes 
musicals de Teresa Pascual, José Agustín Goitisolo, Gabriel 
Ferrater, Felícia Fuster, Cernuda, Gil de Biedma, Pedro Salinas, 
Maria Rosal i la mateixa Sílvia Bel. El resultat? Un espectacle en 
què la paraula serà la protagonista i la música, l’amant. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21 h
Organització: Regidoria de Cultura, Teatre Kaddish, Sopa de 
Poetes i Gastrobar by Ona Nuit 

Dimecres, 24
Cinema
Cine club: Young Frankenstei (El jovencito Frankenstein), 
de Mel Brooks
Cine Capri, a les 20 h

Teatre
Monòlegs amb Jonathan Vives
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 22 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit
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http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP84pszSpFLOFwyJ3PSigfuCYDdAv5aiZC-g
http://www.joves.prat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa72lGNARkfJrivFlWDmHFPxJ6mfXxguhIwt-6oOYYkDnMF4P9GqIcd9cXn4r33wopyPn7itub38VIg
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHOLQ9YcrIPtCsdXFVFv6NcRvmlJVNFM9Bw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeS9XEck6nOd9z5W3t_BohWzuuE461ROO5g
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSgJGNs2vinN0eZ_Sgy17YK1lKIVyzQ58dQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeUryK1YZXP1ANZe_LV0I3U0DkRqFtRONhg


Dimecres, 31
Teatre
Monòlegs amb Edu Muntané
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 22 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Dissabte, 27
Cinema
Estrena simultània de Lobezno inmortal, 
de James Mangold
Cine Capri

Dansa
Mostra de música i dansa
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19 h
Organització: Assoc. Salvadoreños en Catalunya 

Dijous, 25
Dansa
Batalla de hip - hop
Pl. Constitució, a les 19 h

      Cinema      
II Edició del 
Festival de 
Curtmetratges 
Preview 

Projecció de 4 òperes primes de realitzadors audiovisuals de 
les principals escoles de cinema de Catalunya, precedides 
d’una petita presentació. 
L’objectiu del festival Preview és donar l’oportunitat d’exhibir 
les seves creacions, als nous professionals del sector 
audiovisual i ser un aparador de les noves tendències a 
través del curtmetratge. 
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21.30 h 
Iniciativa de Lambada Estudio, Cèntric Gastrobar by Ona Nuit i 
Regidoria de Cultura, amb la col·laboració d’Uikú Coworking

J 
 U

LI
O

L
Divendres, 26

       Música
Un pop: Espaldamaceta + 
Esperit! + STA (Standrius)
Espaldamaceta va irrompre l’any 
2008 amb, Madera y poca luz, que li va 
obrir les portes de nombrosos festivals. 
Acompanyat només de la guitarra 
de nil·ló, va anar obrint camí amb la 

creació d’un ambiciós díptic, Miedo al silencio, on eixamplava matisos 
sense renunciar al minimalisme. Però les necessitats expressives van 
trucar a la porta i va arribar el moment de la reconversió. Un llarg any 
d’exploracions amb el seu nou trio elèctric ha donat lloc a Baile masái 
(2013), la nova aurora artística, radiantment elèctrica, d’Espaldamaceta.
Esperit! Ha solcat mig món amb multitud d’aventures musicals, però 
sobretot amb Les Aus, i ara Mau Boada se centra en el seu projecte més 
personal, Esperit! Un home-orquestra que ens fa viatjar amb cançons de 
bressol al·lucinògenes, folk tripós, sons tel·lúrics, fresses i escapades al 
circ. 
STA (Standrius) és un projecte de dub amb un peu a Barcelona i l’altre 
a Palma de Mallorca des de 2004. Venen al Prat a presentar-nos Tundra, 
un LP en què juguen a equilibrar sons jamaicans i electrònics amb una 
bona dosi d’improvisació en directe. 
Jardins de Torre Muntadas, a les 19 h

Cinema
Estrena simultània de Lobezno inmortal, de James Mangold
Cine Capri

Diumenge, 28
Música
Cocktails & Cakes: The black dots
Terrassa Gastrobar, Cèntric Espai Cultural, a les 17 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Ball
Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Cinema
Estrena simultània de Lobezno inmortal, de James Mangold
Cine Capri
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Dilluns, 2
Convocatòria
Concurs l’Estiu Insòlit 2013
El Lloro, Serveis de Joventut. Fins al 22 de setembre

 

Dijous, 5
Presentació del llibre 
Sigo cayendo hacia ti, de Jade Bueno Morales 
Bibilioteca Antonio Martín, a les 19 h

 
 

Dissabte, 7
Infantil
L’hora del conte: Si fa sol, si, amb Blai Senabre
Bibilioteca Antonio Martín, a les 12 h  

Diumenge, 8
Patrimoni
Itinerari: El territori i El Prat agrícola
Punt de sortida: Jardins Mon Racó, a les 10 h
Es recomana inscripció prèvia a patrimonicultural@elprat.cat  Cal 
portar bicicleta

Dimarts, 10
Popular
Commemoració Diada Nacional de Catalunya
Pl. Mestre Estalella
Ballada de sardanes,  a les 19 h
Organització: Amics de la Sardana  
Actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h

Dijous, 12
Inauguració exposició
Typocaptures, de Ferran Cussó i Brígit Torrents
VIII Beca Fotografia i Societat 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h 

Dissabte, 14
Infantil
L’hora del conte: Contes per la natura, 
amb Ana García Moreno
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h  

Diumenge, 15
Música 
Concert: Enric Ribalta i Berta Ros
Cèntric Espai Cultural, a les 19 h. Entrada: 10 €
 

Dilluns, 16
Cursos
Inici inscripcions Cursos de tardor
A les 16.30 h als equipaments culturals o la web 
http://online.elprat.cat

Exposició
Alzheimer: un punt de vista des del disseny
Biblioteca Antonio Martín

 

Dimarts, 17
Lectura
Paraules 3D: Inici del curs lector amb Jordi Puntí
Biblioteca, Cèntric Espai Cultural, a les 19 h  

Dijous, 19
Presentació del llibre
Qwerty, d’Aguas Rodríguez 
Biblioteca Antonio Martín, a les 19 h
 
Xerrada
Tertúlies entre fans de l’Art: Jo pinto! (3) 
amb Toni Garcia  i David Solvas
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 19.30 h

 

Divendres, 20
Inauguració exposició
Hi havia una vegada al Prat
Cèntric Espai Cultural, a les 19.30 h  

Popular
Assaig Casteller per la Festa Major
Pl. de la Vila, a les 20.30 h
 
 

Dissabte, 21
Proposta
Jornada de la Dona
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 10 h
 
Infantil
L’Hora del conte: No t’oblido, amb Lídia Clua 
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h
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http://www.joves.prat.cat/presentacio2_1/_5G1ICS7tAW4J4aMfl-xluyBSW1adrp_FsV1WBiUJwotuzcxLtOzk9A


Activitats de lleure 
del l' estiu

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.elpratgentgran.blogspot.com

JULIOL
DILLUNS 8, 15, 22
Jocs de memòria 
Manté activa la teva ment, mitjançant divertits jocs amb els que treballarem les capacitats cognitives.
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIMECRES 3, 10, 17, 24
En forma amb activitat física
Manté el cos actiu amb un seguit d’activitats variades com exercicis als espais lúdics i sessions d’activitat física a la platja.
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran. Places limitades. Activitat gratuïta      

DIMECRES 3, 10, 17, 24
Intensiu de balls en línia 
De 17.30 a 19.00 h al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran. Places limitades. Preu: 8 €      

DIVENDRES 5, 12, 19, 26
Tai-chi a l’aire lliure
De 9 a 10 h a la Plaça de l’Agricultura (Cases d’en Puig)
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran. Places limitades. Activitat gratuïta i oberta a tothom

SETEMBRE
Dijous 12
Sortida Cultural: Terrasa industrial i modernista
Ruta guiada pels punts més interessants del modernisme industrial de Terrasa com la Casa Alegre de Sagrera, la Masia 
Freixa o el Vapor Americh, Amat i Jover.
Inscripcions: programa de lleure de la gent gran. Places limitades. Preu: 10 €

Dijous 26
Paella popular
Paella popular per majors de 60 anys i les seves parelles al Parc Nou. Ball per la tarda. 
Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig a partir del dilluns 16 de Setembre
S’entregaran màxim 4 entrades per persona prèvia presentació del DNI. Places limitades

Divendres 27
XV Marxa de la gent gran del Baix Llobregat. Caminada popular per un envelliment actiu 
Punt de trobada: Cases d’en Puig a les 10 h
Inscripcions: programa lleure de la Gent Gran. Places limitades 



el prat

25
estiu 13

L’Escola Jaume Balmes ha acollit diver-
ses sessions informatives sobre estalvi 
d’aigua a la llar, adreçades als pares i 
mares d’alumnes d’aquest centre es-
colar de Sant Cosme. Les sessions han 
anat a càrrec d’alumnes representants 
de cada cicle, personal docent, tècnics 
de l’empresa municipal Aigües del Prat 
i dinamitzadors/es del Pla d’Actuació de 
Sant Cosme. El resultat ha estat una ex-
periència comunitària valorada molt po-
sitivament per totes les parts implicades.

Les sessions han tractat temes com el ci-
cle de l’aigua, mites sobre el seu consum,  
lectura de la factura, bonificacions per 

L’Escola Jaume Balmes 
acull sessions per a 
famílies sobre estalvi 
d’aigua a la llar 

a famílies nombroses, consells d’ús, etc.  
Unes 40 famílies han assistit a cadas-
cuna de les sessions, que s’emmarquen 
dins el projecte “L’aigua, un bé escàs”, 
dut a terme per l’Escola Jaume Balmes. 
Aquest projecte de cohesió social i sen-

sibilització s’ha treballat dins les aules i 
l’escola s’ha ambientat amb elements 
decoratius relatius a l’aigua. El projec-
te “L’aigua, un bé escàs” s’inclou dins el 
programa “Escola sostenible”, en el qual 
participen diverses escoles del Prat ❧

Una de les activitats realitzades al vestíbul de l’escola.

Economia
domèstica 
a l’escola
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Instalación del nuevo sistema de control en la Escola Galileo Galilei.

El Ayuntamiento de El Prat ha iniciado 
una prueba piloto de monitorización del 
consumo de energía de cuatro edificios 
municipales.

Detectar averías e ineficiencias en el uso 
y programación de algunas máquinas y 
conocer el consumo de energía en tiem-
po real son algunos de los beneficios de 
este sistema de gestión, que puede aho-
rrar entre el 5 y el 10% del consumo de 
energía del equipamiento.

Este sistema se ha instalado en la piscina 
del CEM Sagnier, el CC Sant Jordi - Ribera 
Baixa, la Escola  Galileo Galilei y las oficinas 
del c. Centro. En el caso del CEM Sagnier, 
debido a su importante consumo, también 
se monitoriza el agua fría en tiempo real.

Grandes consumos

El 80% del consumo energético del Ayun-
tamiento corresponde a equipamientos. 
Los que más consumen son los deporti-
vos, con un 40%, seguidos de las escuelas 
(25%), culturales (20%) y oficinas (12%).

La monitorización es una acción más 
del Pacto Europeo de Alcaldes por la 
Energía Sostenible, que pretende llegar 
a 2020 con un 20% menos de consumo 
energético, un 20% más de eficiencia 
energética y que el 20% del consumo sea 
de origen renovable ❧

Más ahorro
en edificios
municipales

Prueba de control 
del consumo energético
en equipamientos públicos
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Aprovat
el Pla Local
de Joventut
Més de 130 accions
i serveis fins al 2017

L’Ajuntament ha aprovat el pla local de 
joventut 2013-2017, el Pla Jove, amb més 
de 130 accions i serveis dels diferents 
departaments municipals que donen 
resposta a demandes sorgides durant els 
mesos d’elaboració del pla, amb 382 jo-
ves participants i amb més de 600 apor-
tacions.  En són exemple: 

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
El servei d’informació juvenil del Lloro atén 
tots els dubtes que sorgeixen als i a les més 
joves en el desenvolupament del seu pro-

jecte vital, i compta amb serveis i recursos 
com les assessories o l’oferta formativa.

FOMENT DE L’OCI I L’EXPERIMENTACIÓ
Es garanteix l’existència d’una oferta 
d’activitats d’oci que atengui la diversitat 
de perfils juvenils i la promoció d’espais de 
trobada, creació o formació. En són exem-
ples l’agenda d’activitats d’equipaments 
o entitats, el suport a la creació, el lleure 
educatiu o el Club Esport Jove. 

IMPULS A LA PARTICIPACIÓ I LA 
CIUTADANIA 
Es promou la presa de decisions dels jo-
ves en espais de participació i els valors de 
convivència entre tota la ciutadania en la 
igualtat de gènere, la multiculturalitat i del 
voluntariat, i es dóna suport a iniciatives ju-
venils d’entitats i de col·lectius no formals i 
la seva visibilització en actes com l’Altraveu, 
el primer festival juvenil del Prat ❧

Document complet a www.joves.prat.cat

Els i les joves de la ciutat han participat en la confecció del pla.

Alumnes d’ESO fan un 
estudi sobre Mart

[ 36 alumnes d’ESO del Prat han 
participat en la 1a  edició del projecte 
Mart XXI, organitzat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, consistent 
en cinc matins d’intensa activitat en 
laboratoris i espais de recerca amb 
l’objectiu d’avaluar la viabilitat de 
l’establiment d’una colònia humana a 
Mart amb la tecnologia actual.]

Nova etapa de l’Escola 
d’Arts

[ La nova Escola d’Arts del Prat 
s’ubicarà a la tercera planta del 
Centre Cultural El Remolar, amb 
un nou projecte educatiu ple de 
novetats: monogràfics, workshops, 
projectes en residència... El període 
de matriculació s’iniciarà al 9 de 
setembre.]

Per un ajuntament més 
transparent

[ El Ple Municipal del Prat ha aprovat 
una moció per a l’impuls de mesures 
per a la transparència, el bon govern 
i l’aprofundiment democràtic, com 
ara acollir-se a l’assessorament i al 
sistema d’avaluació de l’organització 
Transparency International sobre 
l’estat de la transparència d’aquest 
ajuntament a efectes de tenir un bon 
diagnòstic per a impulsar, si fos el 
cas, mesures concretes per millorar la 
gestió i la transparència.]
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Les AMPA, motor de ciutat 
dins i fora dels centres 

Al Prat, les AMPA tenen un paper im-
portant més enllà dels centres edu-
catius. Així, el curs que acaba de fina-
litzar s’ha caracteritzat pel treball en 
xarxa dut a terme entre les AMPA de 
la ciutat, que ha fructificat en projec-
tes destacats i que contribueixen a la 
promoció dels valors de cooperació i 
solidaritat entre la ciutadania. 

Ha estat el cas del primer Mercat 
d’Intercanvi de Joguines, organitzat 
per les AMPA i en el qual van partici-
par també les famílies de les escoles 
bressol i diferents entitats culturals i 
de lleure de la ciutat.

Finalitats, projectes 
i serveis

Entre les finalitats de les Associacions de 

Mares i Pares d’Alumnes destaquen fa-
cilitar la relació entre famílies, direcció i 
professorat, elaborar projectes i progra-
mar serveis i activitats que complemen-
tin el currículum, tant dins com fora de 
l’horari lectiu, i exercir la representació 
de les famílies al Consell Escolar del Cen-
tre i a la resta d’institucions educatives.

Les AMPA gestionen projectes i serveis 
com l’acollida matinal de l’alumnat que 
arriba a l’escola abans de l’hora d’inici 
de les classes, les activitats extraescolars, 
el servei de menjador (en alguns casos), 
l’adquisició i distribució del llibres de 
text (tot promovent-ne projectes per a 
la seva reutilització) o el projecte PRAT-
famílies, amb accions de formació per 
als pares i mares que incideixen direc-
tament en la millora de la capacitat per 
educar els infants. 

Contra les retallades

Una altra de les iniciatives desenvolupa-
des aquest darrer curs ha estat la crea-
ció de la Comissió contra les retallades 
en educació del Prat, en la qual parti-
cipen la pràctica totalitat de les AMPA 

El Prat compta amb 19 associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) que ajuden 
a millorar la qualitat de l’educació i promouen la participació de les famílies

Àmplia presència 
Les AMPA tenen representació en 
òrgans o estructures de la ciutat com 
la Comissió de Garanties d’Admissió, 
el Consell Municipal de Serveis 
Socials, la Taula de Nova Ciutadania 
o el Pla Educatiu d’Entorn.

El Mercat d’Intercanvi de Joguines, una de les activitats organitzades per les AMPA del Prat.
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Diada en Defensa de l’Educació Pública, a la pl. Catalunya.

Lectura d’un manifest contra les retallades en educació al ple municipal de juny.

Col·laboració entre 
les AMPA de la ciutat

[ Les AMPA del Prat treballen en xarxa 
i organitzen esdeveniments com el 
Mercat d’Intercanvi de Joguines.

[ Les associacions de mares i pares 
també han col·laborat en les 
activitats reivindicatives contra les 
retallades en l’escola pública.

[ Les AMPA gestionen projectes i 
serveis com l’acollida matinal, les 
activitats extraescolars i l’adquisició 
i distribució del llibres de text.

dels centres públics de la ciutat i que 
té com a objectiu sensibilitzar la ciuta-
dania sobre l’impacte de les retallades 
a l’educació pública i portar a terme 
accions reivindicatives en aquest sentit 
(concentracions, festes, manifestacions, 
lectura de declaracions...). 

L’organització de la Diada en Defen-
sa de l’Educació Pública, el dia 1 de 
maig a la plaça de Catalunya, ha estat 
l’esdeveniment cabdal d’aquest curs, ja 
que va aplegar prop de 3.000 persones i 
va comptar amb la col·laboració de nom-
broses entitats culturals i de lleure, així 
com diferents grups musicals de la ciutat 
que es van sumar a la reivindicació ❧

Nou logotip de les AMPA del Prat, elaborat 
i aprovat entre totes elles.
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Se substituirán las lamas de las ventanas 
y toda la carpintería de la escuela, 
se mejorará el acceso para hacer 
las entradas y salidas más cómodas 
y se reforzará el alumbrado de las 
pistas deportivas y del patio. De esta 
manera, el edificio será más eficiente 
energéticamente y más confortable 
para profesorado, alumnado y familias. 
Estas obras, dada su envergadura, que 
sobrepasa el mero mantenimiento, 
corresponden a la Generalitat, pero 
la falta de inversión ha llevado al 
Ayuntamiento de El Prat a asumirlas 
directamente. La rehabilitación estará 
lista para empezar el próximo curso. 

<< ESCOLA POMPEU FABRA

Un verano de obras en espacios 
públicos y equipamientos
Diversas obras confluirán este verano en la ciudad promovidas por el Ayuntamiento 
de El Prat. En estas páginas se hace un repaso de las más destacadas

Las obras, iniciadas este mes de junio, consisten 
en la substitución de las viejas butacas por otras 
nuevas y la renovación del pavimento y de las 
paredes interiores del teatro. La fachada de este 
equipamiento también se rehabilitará. Las obras 
habrán acabado antes de la Fiesta Mayor.

TEATRE MODERN
Adecuación integral de este equipamiento para acoger la Escola 
Municipal de Música, a partir del curso 2014-2015 (las obras 
acabarán durante el próximo año). Se construye un auditorio más 
pequeño que el anterior, así como aulas y diversas dependencias. 
Las obras realizadas recientemente (ascensor, instalaciones…) 
sirven perfectamente para los nuevos usos de este edificio.

TORRE BALCELLS
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Aparte de los proyectos citados, otros 
equipamientos y espacios públicos de 
la ciudad estarán en obras este verano. 
Por ejemplo, se mejorará el confort de 
diversas salas del Cèntric Espai Cultural 
(sala de actos, salas de estudio, sala 
de exposición…), con la instalación de 
cortinas y vinilos en algunas ventanas.
La pl. de Pau Casals se ampliará 
con un solar propiedad del 
Ayuntamiento, situado junto a la 
churrería. En el parque del Fondo 
d’en Peixo se acometerán obras 
para facilitar la evacuación del 
agua en caso de grandes lluvias. 
El tramo de la av. Verge de 
Montserrat entre Jaume Casanovas 
y Coronel Sanfeliu renovará su 
alcantarillado e instalaciones de 
suministro de agua y, de paso, se 
reformará la acera, siguiendo el 
nuevo modelo de la avenida. 
Finalmente, cabe recordar que siguen 
su curso las obras de reforma de la calle 
Reus y del Centre Cultural El Remolar 
(estas últimas acabarán en septiembre).

OTROS PROYECTOS

TORRE BALCELLS

El bar del Centre Artesà se cerró en junio 
para someterse a obras de rehabilitación. 
Está previsto que este equipamiento reabra 
sus puertas a principios de 2014. 

BAR DEL CENTRE ARTESÀ 

Las obras de reforma integral de este equipamiento musical son responsabilidad 
del Área Metropolitana de Barcelona y se inician este mes de julio. La previsión 
es que La Capsa pueda volver a abrir para la Fiesta Major de 2014. 

LA CAPSA

Instalación de nuevo césped artificial, ya que el antiguo 
ya ha llegado al final de su vida útil. También se
colocarán asientos con respaldo en la grada antigua, 
que ahora es muy incómoda. Inevitablemente, se
perderán plazas de asiento, pero se ganará sensiblemente 
en comodidad para los y las espectadoras.
También se ampliará y mejorará el espacio para 
la prensa (retransmisiones deportivas).

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL SAGNIER
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publicitat
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El Consell Comarcal i els 
ajuntaments demanen 
una vegada més a les 
administracions superiors que 
dialoguin amb el món local 

RECLAMEN DIÀLEG

Des de fa dècades, els 
municipis han treballat per la 
consolidació d’una identitat 
baixllobregatina amb el 
suport del Consell Comarcal

IDENTITAT COMARCAL

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, en el moment de signar la declaració.

Per la unitat territorial de la comarca 

Els alcaldes signen una declaració contra el projecte de reforma del Baix Llobregat

Els membres del Consell d’Alcaldes i Al-
caldesses del Baix Llobregat han signat 
una declaració en defensa de la integritat 
territorial de la comarca i per reivindicar 
el consens en la reforma dels governs lo-
cals que impulsen la Generalitat i l’Estat.

Aquesta declaració és la resposta a la 
intenció del Govern català d’eliminar del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat els 
municipis que formin part de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, com seria el cas 
del Prat.

La declaració recorda que des de fa 
dècades els municipis han treballat per 
la consolidació d’una identitat comarcal 
baixllobregatina ❧

Vídeo a www.elprat.tv
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Amb 38 anys, Sònia Corrochano és la 
primera dona que arriba al càrrec de 
directora d’un dels grans aeroports 
espanyols. Nascuda a l’Hospitalet de 
Llobregat, llicenciada en enginyeria 
superior aeronàutica, ha desenvolupat 
gairebé tota la seva carrera 
professional entorn de l’Aeroport del 
Prat, cosa que li dóna una àmplia visió 
d’aquesta infraestructura, tant pel que 
fa a les instal·lacions com a la gestió.

“El que vull 
és que els 
passatgers 
que passin 
per l’aeroport 
se’n vagin 
contents.” 

Sònia Corrochano  
Directora de l’Aeroport 
de Barcelona - el Prat

FOTO: AENA
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Aquesta és la seva premissa: fer que l’Aeroport 
de Barcelona - el Prat sigui un lloc on els usuaris 
se sentin a gust i se’n vagin contents.

Però un aeroport és un lloc de passada...
L’aeroport és la porta d’entrada dels visitants que 
arriben en avió al nostre país. És el primer im-
pacte que reben del lloc on són. També és l’últim 
punt que visiten quan marxen, i és molt bo que 
s’enduguin una bona experiència i una sensació 
agradable i acollidora de la seva estada.

Amb la construcció de la T-1, aquest impacte 
de modernitat i confort està assegurat, no?
És una terminal fantàstica que intentem anar mi-
llorant cada dia. Ara estem fent una ampliació de 
l’àrea comercial i dels serveis addicionals. 

Has estat treballant en tota l’ampliació i 
transformació de l’aeroport. Què t’aporta 
aquesta experiència a l’hora de dirigir-lo?
M’aporta un gran coneixement de la infraestruc-
tura i una implicació total en la seva gestió, que és 
el que em toca fer ara. Vaig tenir la sort d’acabar la 
carrera al mateix temps que s’iniciava l’ampliació 
de l’aeroport i s’obria l’oficina tècnica del Pla 
Barcelona, l’any 2002. Primer vaig treballar per a 
una empresa consultora de creació de projectes. 
Després vaig estar treballant en el Pla Barcelona 
i vaig tenir l’oportunitat de viure-hi la planificació 
i execució dels projectes. Després de set anys de 
planificació i construcció de la T-1, vaig estar tre-
ballant com a cap de la Divisió d’Operacions, és a 
dir, vaig haver d’imaginar-me com s’havien de fer 
servir aquelles infraestructures que s’acabaven de 
construir. I ara, des del juny del 2011 estic dirigint-
lo, que és la part més gestora del procés.

L’aeroport està ubicat en bona part al mu-
nicipi del Prat. Com s’hi relaciona?
Crec que hi ha una relació molt intensa amb el 
Prat i la seva ciutadania. Dels 20.000 treballa-
dors directes de l’aeroport, 3.000 són veïns del 
Prat. A més, des que es van construir el camí de 
la platja, els miradors d’avions, el CRAM... sem-
bla que la infraestructura s’acosta més a la ciutat. 
Jo sóc molt usuària d’aquest camí i de la platja. 
M’agrada molt fer esport -anar en bici, córrer...- i 
l’utilitzo molt sovint. La veritat és que és un luxe 
per a tots tenir aquests espais d’esbarjo. 

Parlant d’aquests espais, com evolucionarà 
el projecte de restaurants i d’un camp de 
golf de 9 forats al parc Litoral?
És un projecte ambiciós que pretén oferir uns 
serveis d’esbarjo als usuaris de l’aeroport i que 

serà bàsicament una millora per a la gent del ter-
ritori. Volem fer del parc Litoral un lloc de gau-
di, un altre punt d’apropament entre la ciutat i 
l’aeroport, i alhora volem preservar tots els ele-
ments que garanteixin el compliment de la de-
claració d’impacte ambiental de la zona. Estem 
esperant que es resolgui el concurs públic per a 
l’adjudicació d’aquesta obra.

I com és la relació amb l’Ajuntament del 
Prat?
Molt bona, crec que, a més de ser cordial, estem 
treballant molt bé. Tenim comissions de segui-
ment periòdiques, ens coordinem per fer el pla-
nejament, el desenvolupament d’usos i activitats, 
per dur a terme els plans especials, etc. 

Com es presenta la temporada d’estiu?
Tenim bones expectatives. Vueling ha incrementat 
moltes rutes, ara operem en rutes intercontinen-
tals... I ens ajuda molt a créixer, el fet que hi hagi 
creuers pel Mediterrani que iniciïn el seu recorre-
gut a Barcelona. També és molt important la bona 
salut de Barcelona pel que fa a turisme, fires, 
concerts i altres activitats que fan que molta gent 
viatgi a Catalunya. Tot això significa dinamització 
econòmica, que és el que ens convé més.

Què més ens beneficia?
Hi ha el tema de la càrrega aèria, que estem in-
tentant dinamitzar tant com podem. És un rep-
te important des del punt de vista de la creació 
d’ocupació, que pot beneficiar molt directament 
els ciutadans del Prat. A través de Barcelona Cen-
tre Logístic (BCL) s’està treballant per potenciar 
l’activitat logística de la zona.

I amb la T-2, què passa?
Aquesta terminal ara té 12 milions de passatgers 
l’any. Si la comptéssim com un aeroport d’Aena, 
estaria en el cinquè lloc, per davant dels aeroports 
d’Alacant o de Gran Canària, per exemple. Ara 
ens hem posat com a objectius desenvolupar-hi 
serveis adequats a les necessitats dels passatgers. 
La T-2 té el seu valor, és una terminal bonica i cò-
moda perquè les distàncies són petites.

El fet de ser una dona et fa un cas inusual. 
Quin valor hi dónes?
Hi dono el valor que si ha passat un cop, pot pas-
sar més vegades i deixar de ser una excepció. Crec 
que s’ha de posar èmfasi en la professionalitat de 
la persona i no en el seu sexe. I a mi l’oportunitat 
me l’ha donada un home! ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]

Jo sóc molt usuària 
del camí i de la platja. 
M’agrada molt fer 
esport -anar en bici, 
córrer...- i l’utilitzo 
molt sovint. La veritat 
és que és un luxe per 
a tots tenir aquests 
espais d’esbarjo.

Crec que hi ha una 
relació molt intensa 
amb el Prat i la seva 
ciutadania. Dels 20.000 
treballadors directes de 
l’aeroport, 3.000 són 
veïns del Prat.
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El CEM Julio Méndez va agrupar bona part de les 
gimnastes pratenques de gimnàstica rítmica. El trofeu 
Ciutat del Prat va evidenciar el bon estat de salut 
d’aquest esport a la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

TROFEU CIUTAT DEL PRAT DE RÍTMICA

L’Associació Esportiva Delta Prat (amb samarretes taronges) ha 
acabat la temporada amb el tradicional torneig d’estiu. Des d’ara 
treballa en el Casal Multiesportiu d’estiu. Vídeo a www.elprat.tv

                                           AE DELTA PRAT

L’equip Prat City, guanyador de la Copa Federativa en el torneig de la Copa de l’Alcalde de futbol sala, va retre 
homenatge al seu company Juan Martínez Gómez, mort recentment en accident de trànsit. Els seus pares van 
rebre un ram de roses i una samarreta amb la seva fotografia signada per tots els jugadors de l’equip.  

FUTBOL SALA AMB HOMENATGE
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CURSA DELTA PRAT

Més de mil participants van prendre la sortida a la Cursa CX Delta Prat disputada el 26 de maig pels carrers de la ciutat. El circuit 
de l’avinguda de la Verge de Montserrat va ser la principal novetat d’enguany i va afavorir també l’assoliment de bons registres. 
Vídeo a www.elprat.tv

El Bàsquet Pratenc ha finalitzat els diversos campionats 
de l’entitat amb el Torneig Bienvenido Aguado. El club 
treballa en la nova temporada amb una remodelació 
en la parcel·la esportiva. Vídeo a www.elprat.tv

AE BÀSQUET PRATENC Rafael Heredia (12 anys) ha aconseguit medalla de bronze 
i Nil Llop (10 anys) el campionat d’Espanya de patinatge en 
pista. Tots dos han arribat a l’èxit després de dos mesos 
de recuperació després de patir una fractura de tíbia i 
mal·lèol en el cas de Nil i una fractura de mal·lèol el Rafa.

PATINATGE 
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