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els espais públics del prat 
estimulen l’activitat física
el municipi ofereix una extensa xarxa de llocs on fer esport a l’aire lliure
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El Mercat de Segona Mà, 
d’intercanvi i venda, que se celebra cada primer diumenge 
de mes a la pl. Pau Casals, ha introduït canvis. Així, ara només 
hi poden participar paradistes empadronats al Prat, ja que 
el Mercat vol promoure la cohesió social entre persones 
que venguin, comprin i/o intercanviïn objectes dintre de la 
mateixa ciutat. A més, allargar la vida dels productes amb 
el mínim desplaçament possible augmenta la sostenibilitat 
d’aquesta activitat.  Una altra novetat del Mercat de Segona 
Mà és la reducció del 
nombre de taules, que ha 
passat de 150 a 100, per tal 
d’aconseguir més espai entre 
parades i facilitar la mobilitat 
del miler de visitants del 
Mercat. Finalment, l’horari 
s’ha ampliat d’una hora (ara 
comença abans, a les 10 h). 
mercatsegonamadelprat.

blogspot.com ❧

El Mercat 
ha reduït 

el nombre 
de parades 
per facilitar 
la mobilitat 

del miler 
de visitants 

que rep 
cada primer 

diumenge 
de mes.

Al Mercat virtual, 
al blog d’Internet, 
també s’hi poden 
vendre, comprar o 
intercanviar objectes

MERCAT VIRTUAL
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El desarrollo urbanístico de El Prat a lo largo de los más de 30 años de gobierno democrático en el Ayuntamiento ha ido 
tejiendo un modelo de ciudad basado en la creación de espacios públicos que inciten y faciliten la convivencia. Hemos 
ido creando un ecosistema urbano donde todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de lo que más le gusta: 
jugar, pasear, encontrarse con los vecinos y, por qué no, hacer ejercicio y mantener unos hábitos saludables de vida.

La verdad es que somos un municipio privilegiado en el que podemos elegir quedarnos en el casco urbano —don-
de, además de los Complejos Deportivos Municipales, encontramos los patios abiertos de las escuelas, las pistas 
de petanca, las instalaciones para practicar skate, los aparatos para hacer ejercicio en los diversos parques de la 
ciudad, grandes espacios abiertos como el parque del Riu o el parque Nou, etc.— o bien disfrutar del territorio, 
unos espacios que la ciudadanía ha incorporado a sus vidas como circuitos deportivos. Es habitual ver grupos de 
hombres, mujeres, niños, familias, caminando, corriendo o yendo en bicicleta por el camino de la playa. También 
podemos disfrutar del mar y la natación en nuestro litoral, aprovechar los caminos rurales para hacer ejercicio en 
medio de los preciados productos agrícolas del delta, o disfrutar de grandes caminatas a lugares tan sorprendentes 
como los Espacios Naturales.

No es casualidad que la ciudadanía de El Prat sea una de las más activas en la práctica deportiva en muchas de sus 
modalidades. Es cierto que las inquietudes personales son la base de cualquier decisión individual o colectiva, pero 
también es verdad que facilitar la práctica de estas actividades, difundir la idea de vida sana y educar en los valores 
del deporte en su vertiente más saludable, por parte de los gobiernos locales y de las diversas administraciones 
públicas son acciones imprescindibles para mantener el bienestar social y los valores cívicos por los que siempre 
estamos trabajando.

l desenvolupament urbanístic del Prat al llarg dels més de 30 anys de govern democràtic a l’Ajuntament ha 
anat teixint un model de ciutat basat en la creació d’espais públics que incitin i facilitin la convivència. Hem 
anat creant un ecosistema urbà on tothom tingui l’oportunitat de gaudir del que més li agrada: jugar, passejar, 
trobar-se amb els veïns i, per què no, fer exercici i mantenir uns hàbits saludables de vida. 

La veritat és que som un municipi privilegiat en el qual podem escollir quedar-nos en el nucli urbà —on, a 
part dels Complexos Esportius Municipals, trobem els patis oberts de les escoles, les pistes de petanca, les 
instal·lacions per practicar skate, els aparells per fer exercici en els diversos parcs de la ciutat, grans espais 
oberts com el parc del Riu o el parc Nou, etc.— o bé gaudir del territori, uns espais que la ciutadania ha 
incorporat a la seva vida com a circuits esportius. És habitual veure-hi grups d’homes, dones, nens, famílies, ca-
minant, corrent o anant en bicicleta pel camí de la platja. També podem gaudir del mar i la natació en el nostre 
litoral, aprofitar els camins rurals per fer exercici enmig dels preuats productes agrícoles del delta, o gaudir de 
grans caminades a llocs tan sorprenents com els Espais Naturals.

No és casualitat que la ciutadania del Prat sigui una de les més actives en la pràctica esportiva en moltes de les 
seves modalitats. És cert que les inquietuds personals són la base de qualsevol decisió individual o col·lectiva, 
però també és veritat que facilitar la pràctica d’aquestes activitats, difondre la idea de vida sana i educar en els 
valors de l’esport en la seva vessant més saludable, per part dels governs locals i de les diverses administracions 
públiques són accions imprescindibles per mantenir el benestar social i els valors cívics pels quals sempre estem 
treballant.

Lluís Tejedor 
L’alcalde

Hem anat creant un 
ecosistema urbà on tothom 
tingui l’oportunitat de gaudir 
del que més li agrada: jugar, 
passejar, trobar-se amb 
els veïns i, per què no, fer 
exercici i mantenir uns hàbits 
saludables de vida. 

Hemos ido creando un 
ecosistema urbano donde 
todo el mundo tenga la 
oportunidad de disfrutar de 
lo que más le gusta: jugar, 
pasear, encontrarse con los 
vecinos y, por qué no, hacer 
ejercicio y mantener unos 
hábitos saludables de vida.

Ciutat i territori, dos escenaris per 
a la pràctica esportiva
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Les 4 claus

[1]

El Prat ens ofereix la 

possibilitat de practicar 

activitat física al nostre 

aire, amb llibertat i en 

espais públics accessibles 

i oberts a tothom.

[2]

No cal sortir fora del nucli 

urbà per poder practicar 

esport sense haver 

d’apuntar-nos a un 

gimnàs, a un complex 

esportiu o a un club.

[3]
Per les característiques 

especials del nostre municipi, 

metropolità però amb 

espais oberts agrícoles i 

naturals, aquest fenomen ha 

esdevingut espectacular.

[4]
El carrer i, per extensió, 

l’espai públic del Prat s’ha 

“esportivitzat”, i tot el 

territori ha esdevingut un 

immens equipament esportiu.

Des de fa uns anys, el territori del Prat, 
tant la ciutat com els espais oberts del 
seu voltant, està experimentant una 
gran proliferació de persones que hi 
fan activitat física de diversa tipologia 
aprofitant la multitud i varietat d’espais 
públics que ens ofereix el municipi. 

La cara més visible d’aquest fenomen 
és, possiblement, el camí de la platja, 
amb carrils segregats per a anar a peu o 
en bicicleta. Però a banda d’aquest camí 
tan transitat, que els caps de setmana 
de bon temps aplega una munió de ca-
minants i ciclistes, el terme municipal 
del Prat ofereix una extensa xarxa de ca-
mins agrícoles i naturals per on podem 
sortir a córrer, pedalar o caminar. 

Però no cal sortir fora del nucli urbà 
per poder practicar esport sense ha-
ver d’apuntar-nos a un gimnàs, a un 
complex esportiu o a un club. Pistes 
de petanca, de skate, patis o parcs amb 
camps, pistes i instal·lacions esportives 

diverses ens ofereixen la possibilitat de 
sortir a moure el cos sense allunyar-nos 
gaire de casa. Podríem dir que el carrer 
i, per extensió, l’espai públic del Prat 
s’ha “esportivitzat”, i que tot el territori 
ha esdevingut un immens equipament 
esportiu.

Un fenomen general

Aquest fenomen no és exclusiu del 
Prat, sinó que s’ha donat a la majoria 
de ciutats europees, tal com reflectei-
xen diversos estudis. Segons expliquen 
els especialistes Ricardo Sánchez i 
Mateu Capell en un treball publicat al 
núm. 91 de la revista Apunts. Activitat 
física i esport i centrat en la ciutat de 
Barcelona, “en el sistema esportiu con-
temporani, l’espai esportiu modern (les 
instal·lacions especialitzades, regula-
des, etc.) s’ha vist descentrat i l’activitat 
físicoesportiva urbana desborda els 
equipaments i colonitza els carrers.

L’activitat física 
colonitza els 

espais públics 
del Prat
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En el cas del Prat, a més dels carrers 
s’han colonitzat els parcs, els camins, 
els patis... I, per les característiques es-
pecials del nostre municipi, metropolità 
però amb espais oberts agrícoles i na-
turals, aquest fenomen ha esdevingut 
espectacular.

La política urbanística de l’Ajuntament 
ha tingut molt a veure amb aquesta pro-
liferació de l’esport a l’aire lliure, amb 
el desenvolupament d’espais públics 
que faciliten la pràctica d’activitat físi-
ca (camí de la platja, parc del Riu, parc 
Nou...) i la incorporació dels espais agrí-
coles i naturals com a indrets de gaudi 

ciutadà facilitadors d’aquesta pràctica 
(consulteu els plànols que acompanyen 
aquesta informació).

Un altre vector que potencia l’esport 
de carrer són les convocatòries populars 
com curses (Popular, per la Vida, Delta), 
bicicletades, concursos de pesca, acti-
vitats esportives estivals a la platja..., en 
les quals cada any participa més gent.

En conclusió, més enllà de la completa 
xarxa d’equipaments esportius munici-
pals, dels gimnasos privats que hi ha a 
la ciutat i dels clubs esportius reglats, el 
Prat ens ofereix la possibilitat de prac-
ticar activitat física al nostre aire, amb 
llibertat i en espais públics accessibles i 
oberts a tothom ❧ Patinant pel camí de la platja.

El Prat, un cas 
espectacular

Aquest plànol 
mostra els 
principals 

espais 
públics del 
nucli urbà 

del Prat on 
podem fer 

activitat física.

pLànoL: SATUR HERRÁIZ
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                  Camí vora el riu, sota el pont de la Pota Sud.

Als jardins de la Ribera hi ha unes pistes de skate molt 
valorades pels practicants d’aquest esport.

A peu pel camí de la Marina, rodejats de camps.

El Prat disposa de diverses pistes de petanca, que acullen campionats oficials.

Pistes de bàsquet al parc Nou, obertes a tothom.
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Ciclistes al parc del Riu, al costat del Llobregat.Corrent pel parc del Riu.

Jugant a ping-pong en les instal·lacions del parc Nou.                    Nois jugant a futbol en un dels patis escolars que obren al públic els caps de setmana.

Un matí de diumenge al pati obert de l’Escola Jacint Verdaguer.
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Una población
muy deportiva

La Diputación de Barcelona ha publica-
do diversas encuestas sobre los hábitos 
deportivos de varias poblaciones, entre 
ellas la de El Prat. Según el estudio, el 
76,3% de las personas mayores de 16 
años empadronadas en nuestro muni-
cipio hacen deporte regularmente du-
rante todo el año y una o dos veces a la 
semana, un 9% lo hace de forma esporá-
dica y el 14,7% no lo hace nunca.

Cabe destacar que un 26,8% de los en-
cuestados practican deporte pero no son 
conscientes de ello y, en primera instan-
cia, responden que no lo hacen. Este gru-
po está formado mayoritariamente por 
personas que salen a caminar habitual-
mente, una práctica que no consideran 
deportiva pero que, de hecho, sí lo es.

De las personas que hacen deporte, el 
72% lo hacen en los espacios públicos 
del municipio, un 28% en piscinas y un 
27,5% en gimnasios o salas (de estos 
porcentajes se desprende que muchas 
personas hacen deporte indistintamen-
te en sitios diferentes). En cuanto al tipo 
de deporte, un 45% caminan, un 25% 
hacen natación, un 13,3% corren, un 
12,5% van en bicicleta y un 11,3% hacen 
gimnasia de mantenimiento, entre otras 
prácticas más minoritarias.

Alta valoración                
de los equipamientos 
deportivos

El 66% de las personas encuestadas no 
están abonadas a ningún centro depor-
tivo, ni son socias de ningún club ni es-
tán federadas. De entre los abonados a 
los complejos deportivos municipales, 
el 94,6% hacen una valoración buena o 
muy buena de los equipamientos. Espe-
cialmente positiva es su valoración de la 
limpieza y de la atención personal que 
reciben ❧

Una encuesta de la Diputación revela
los hábitos deportivos de la gente de El prat

Arriba, un 
veterano 
deportista en 
el parque del 
Riu. En medio, 
campos 
de fútbol 
del parque 
Nou. Abajo, 
una sala de 
máquinas de 
un complejo 
deportivo 
municipal.
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portaveus dels grups municipals

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

Per una major transparència 
el nostre grup va proposar durant el ple del mes 
de març, la necessitat que aquesta revista municipal sigui 
més oberta i plural, que admeti cartes dels lectors, sense 
censura, més enllà de l’obligada correcció en un mitjà públic, 
i que sigui un element de participació ciutadana i no de 
propaganda partidista com fins ara. Cal recordar que cada una 
d’aquestes revistes ens costa uns 12.000 euros i que, entre 
Festa Major i Fira, cada any se’n publiquen una dotzena. És a 
dir, cada mes rebem a les nostres llars una revista, edició de 
luxe, per informar-nos del que els convé i com els convé. 

nosaltres considerem que aquesta revista municipal 
no tan sols ha de servir per cantar les excel·lències del partit que 
des de fa trenta-quatre anys governa el nostre Ajuntament, sinó 
que ha de fomentar la participació ciutadana, la transparència 
de la gestió dels diversos òrgans del govern municipal i 
garantir el funcionament plural dels mitjans de comunicació 
públics, ja que es financen amb els diners de tots nosaltres. 

també vàrem proposar que se cerquin les 
fórmules més adients, per tal que els veïns del barri Nord, 
és a dir, zona Seda/Paperera, puguin anar amb cotxe a la 
plaça dels autobusos, sense necessitat de fer tota la volta 
per l’autovia, ronda de Llevant i Anselm Clavé. També hem 
donat suport a la creació de l’escola municipal de música, 
insistint en la necessitat de fer tots els esforços possibles per 
tal que, amb la seva creació, no s’esmicoli l’important teixit 
associatiu que hi ha al voltant de les entitats musicals al Prat.

Quan aquesta revista surti al carrer les quartes 
jornades gastronòmiques ja s’hauran celebrat, i el mercat 
setmanal de pagès, amb productes del Parc Agrari, sembla 
que es consolida. Des de CiU donem tot el suport als 
organitzadors d’ambdues iniciatives, que han de contribuir a 
situar el Prat a les rutes gastronòmiques del nostre país.

www.ciuelprat.cat

La tirania de la immediatesa
una lleugera repassada als mitjans en un 
curt període de temps ens permet comprovar com, en 
els moments que vivim, el focus informatiu, el tema 
d’actualitat, canvia a una velocitat de vertigen. 

les notícies se succeeixen molt ràpidament, i el 
focus d’atenció de l’opinió pública no para de moure’s.

en la cultura d’Internet, de Twitter, de la comunicació 
com a producte d’entreteniment, s’ha instal·lat la 
immediatesa informativa, i les nostres retines tenen 
problemes per fixar continguts, per reposar conceptes, per 
emetre judicis de valor més enllà de l’aquí i de l’ara.

Fet nacional, corrupció, abdicació, 
monarquia o república, successions papals... Són grans 
temes que han estat ocupant la centralitat de l’opinió 
pública i de l’opinió publicada en els darrers dies, 
sense anar més lluny, des de la sortida de l’anterior 
número de la revista que teniu a les mans.

darrere d’aquest marasme informatiu, però, 
hi ha qüestions estructurals que no mereixen quedar 
sepultades sota l’allau de la immediatesa.

el nombre de persones a l’atur és indecent. 
Les prestacions i els serveis públics que han de donar  
algunes administracions pateixen retallades. 

les diferències entre rics i pobres, lluny d’eixugar-
se, es fan més grans: desnonaments, misèria, gent que pateix.

aquestes són les preocupacions reals, i aquests 
són els problemes que han de resoldre els poders 
públics. La resta són històries. Que no ens enredin.

    @PerezJP_
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portaveus dels grups municipals

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

Hasta las narices de corruptos
la corrupción me da asco en todos los ámbitos de la 
vida, también cuando se produce en la política. Me causa la misma 
repugnancia cuando aparece en mi partido político o en el partido 
político de enfrente. Condeno, lamento y pido justicia cuando la 
manzana podrida es de los míos y también cuando la manzana es 
de otro color. La basura, basura es. 

la corrupción hace daño a la democracia. Hay que 
impulsar grandes cambios legislativos para evitar que fétidos 
corruptos e indeseables corruptores campen a sus anchas. La 
justicia debe ser contundente y no podemos dejar espacios de 
impunidad a los corruptos. La ley tiene que ser ágil e implacable 
con esta gente que se aprovecha del trabajo que miles de políticos 
de bien realizan a diario por una sociedad mejor.

estoy hasta las narices de que por culpa de unos cuantos 
indeseables nos critiquen a todos los que nos dedicamos con 
nobleza y honestidad a la política. La gran mayoría de personas 
que nos dedicamos a esto actuamos de manera honrada y decente. 
Esa grandísima mayoría que no debe ser manchada por gentuza vil 
e impresentable. Es injusto meter a todos en el mismo saco. 

la democracia necesita políticos, necesita personas 
con vocación de servicio público y con inquietudes sociales, 
económicas y morales. No necesita a aprovechados para 
enriquecerse a toda costa. Es más necesario que nunca un gran 
pacto de estado contra esta nauseabunda lacra. 

esta gentuza no me va a quitar las ganas de seguir 
trabajando por mi país y por mi pueblo. Los Pepiños, los Bustos, 
los Pujol, los Urdangarín, los Bárcenas y otros elementos de pelaje 
sospechoso deben ser duramente castigados si han cometido 
delitos, sean del color que sean. Ladrones y defraudadores deben 
pudrirse en la cárcel. Ejemplaridad, transparencia e integridad 
deben ser el “abc” de la gestión pública.  

www.antoniogallego.es

Dació en pagament
serà possible que al final prevalgui el sentit comú? 
Serà possible que la pressió popular aconsegueixi fer canviar 
una cosa en la qual, a més a més, està d’acord tothom? 
Aviat s’aclariran aquests dubtes, just en el moment en què 
es concretin les modificacions en la Llei hipotecària.

Famílies senceres estan en una situació social precària, 
fonamentalment com a conseqüència de l’augment de l’atur, 
que ha comportat, en molts casos, la impossibilitat de fer front 
a una hipoteca contreta fa anys. La situació es converteix en 
esperpèntica quan, segons la nostra legislació hipotecària, fins i 
tot després d’haver perdut l’habitatge, hom continua sent deutor 
del banc per les quantitats que resten impagades de la hipoteca.

des de diverses instàncies s’ha reclamat amb 
insistència —cal destacar la persistent actuació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)—, que 
s’habilitin mecanismes que impedeixin que famílies 
perdin l’habitatge. I també que, arribat el cas, si el banc 
executa la hipoteca i es queda l’habitatge, el deute 
quedi liquidat, com succeeix en altres països d’Europa o 
als Estats Unitats. Això és la “dació en pagament”.

es tracta d’impedir que persones que estiguin 
en una situació econòmica difícil de manera conjuntural 
puguin perdre el seu habitatge i, a més, de donar-los 
la possibilitat que, si finalment no hi cap altra sortida, 
almenys puguin refer la seva vida sense haver de carregar 
un deute que és pràcticament per a tota la vida.

la pilota és a la teulada del Congrés dels Diputats, 
que va aprovar que es tramités la reforma de la Llei 
hipotecària per incloure-hi la dació en pagament. Ara 
hem d’esperar que totes les forces polítiques estiguin 
a l’altura d’allò que la societat els reclama.

www.iniciativa.cat/elprat
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Les 4es Jornades Gastronòmiques 
del Pota Blava i la Carxofa Prat estan 
tenint un gran èxit de participació, 
amb 23 restaurants de la ciutat que 
serveixen menús amb aquests dos 
ingredients de qualitat. A la foto, 
trobada de bloguers gastronòmics, 
una de les activitats de les Jornades. 
www.marcgastronomic.com

JORNADES GASTRONÒMIQUES

El 10 de març es va fer el primer 
del nou cicle d’itineraris històrics 
per la ciutat, “El Prat ocult”, que 
organitza l’Arxiu Municipal. En 
aquesta ocasió es va dedicar 
a la petjada de les dones en la 
història. Més informació a 
www.patrimonicultural.elprat.cat. 
Vídeo a www.elprat.tv

NOUS ITINERARIS “EL PRAT OCULT”

El primer cap de setmana 
de març les botigues dels 
carrers de Ferran Puig i de 
Frederic Soler van tancar el 
període de rebaixes sortint 
al carrer i oferint els seus 
productes. El segon cap 
de setmana de març les 
botigues associades a Prat 
Gran Comerç van liquidar 
a preus imbatibles els 
productes de la temporada 
d’hivern a la Fira Fora Estoc, 
celebrada a la pl. Pau Casals. 
Vídeo a www.elprat.tv

LES BOTIGUES DEL PRAT SURTEN 
AL CARRER
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Com ja és tradició, el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la 
pl. de la Vila va acollir un acte reivindicatiu, amb una concentració 
i la lectura del Manifest. Hi va haver lectura de poemes i cançons 
per part d’estudiants dels instituts Salvador Dalí, Institut 
Escola del Prat i Baldiri Guilera. Vídeo a www.elprat.tv

                  DIA DE LES DONES

A mitjan març es van fer les tasques de preparació de 
la platja del Prat per a la propera temporada de bany. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona va llaurar la sorra 
perquè aquesta es netegi de forma natural gràcies 
a l’acció de l’aire i del sol. Vídeo a www.elprat.tv

LA PLATJA ES PREPARA PER A LA TEMPORADA DE BANY

Les entitats del Prat vinculades a la cultura andalusa 
van celebrar diversos actes amb motiu del Dia 
d’Andalusia, com la tradicional ofrena a Blas Infante o 
balls i festes tradicionals. Vídeo a www.elprat.tv

DIA D’ANDALUSIA

El dimecres 6 i dijous 7 de març, els i les estudiants de batxillerat del 
Prat van estar convocats a les 15es Jornades d’Orientació Acadèmica i 
Professional, amb desenes de xerrades i presentacions dels estudis de 
Cicles Formatius de Grau Superior i de Graus Universitaris, per tal que els 
i les alumnes puguin decidir amb més informació el seu futur acadèmic.

JORNADES D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA
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El Servicio de Mediación trata
más de 200 casos cada año

El Servicio de Mediación Comunitaria del 
Ayuntamiento de El Prat, trata cada año 
más de 200 casos, en los que están impli-
cadas directamente más de 400 personas.

Este servicio, que es gratuito, es un es-
pacio de diálogo en el que se pueden 
resolver los conflictos de convivencia 
que se producen en nuestro entorno 
personal y comunitario más cotidiano, 
de manera pacífica, imparcial y con-
fidencial, mediante la participación 
de un/a profesional que actúa como 
mediador/a entre las partes.

¿Qué casos trata?

El Servicio aborda todo tipo de con-
flictos relacionados con la convivencia 

dentro del municipio, ya sean de vecin-
dad, familiares, generacionales, en cuan-
to al uso del espacio público, originados 
por ruidos, limpieza, animales domés-
ticos, comportamientos incívicos, des-
acuerdos, malentendidos...

Tomando como marco normativo la 
Ordenanza Municipal de Civismo y Con-
vivencia Ciudadana, el Servicio intervie-
ne cuando las partes en conflicto no son 
capaces de llegar a una solución por sí 
mismas, normalmente cuando los distin-
tos derechos ciudadanos (derecho al ocio, 
derecho el descanso...) entran en colisión.

Aunque el Servicio de Mediación pue-
de ayudar mucho, para solucionar un 
conflicto es necesaria una gran dosis de 
generosidad por ambas partes y saber 
ponerse en el lugar del otro ❧

El Servicio de Mediación se halla en las Cases 

d’en Puig, pl. Agricultura, 4. Tel. 933 790 050 

ext. 5600 y 5610

Los conflictos vecinales (ruidos a deshora, animales domésticos...) son los casos más 
habituales en los que interviene el Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento

¿Cómo se inicia?
Basta con que una de las partes 
implicadas solicite la intervención 
del Servicio para que se inicie el 
proceso de mediación. Siempre 
se realiza una entrevista previa 
informativa y confidencial.

Los casos más habituales 
implican ruidos (TV, radio, música, 
fiestas, electrodomésticos...) 
y animales de compañía

CASOS MÁS HABITUALES

El Servicio es muy útil cuando 
las partes en conflicto son 
incapaces de llegar a una 
solución por sí mismas

AYUDA MUY ÚTIL

Las sesiones de mediación se llevan a cabo en las Cases d’en Puig.

El Servicio de Mediación 
Comunitaria es gratuito y 
cuenta con la participación 
de mediadores profesionales

GRATUITO Y PROFESIONAL



Número 189. Abril 2013

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

Diada de Sant Jordi 
a la pl. de la Vila
Tradicional celebració de la diada amb parades de llibres i roses i, a més a més a l’escenari:

10 h. Micro obert
Els alumnes de l’Escola Mare de Déu del Carme, Escola Honorable Josep Tarradellas, La Seda 
i Escola Nostra Senyora del Mar llegiran textos i poemes, alguns de creació pròpia, amb la 
col·laboració dels personatges de La Fàbrica de Contes

12 h. Pratilletres
Al programa Planeta Prat de El Prat Ràdio, s’entrevistarà als autors i autores pratenques que han 
publicat obra aquest darrer any, i a alguns moderadors de clubs de lectura.

17.30 h. L’hora del conte: Les princeses burletes i  La princesa més fina 
del món, amb Anna García  

19 h. Ballada de sardanes, amb Amics de la Sardana del Prat

Altres activitats:
La Biblioteca a la plaça
Bookcrossing. Alliberament de 100 llibres per tota la ciutat

Veus robades
Alberto Sanjuan i 

Fernando Egozcue 
Todo dice que sí 

Un recorregut subjectiu i arbitrari, no acadèmic per la poesia en castellà del segle XX: 
Salinas, Luis Cernuda, Juan Ramón Jimenez, Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, 

José Agustín Goytisolo, Josep Maria Fonollosa, Ángel González. 
L’actor Alberto San Juan dóna veu als poemes i el guitarrista Fernando Egozcue 

acompanya els versos amb les seves composicions. 
Els poemes escollits componen un recorregut sentimental, filosòfic, humorístic i social. 

Però, sobretot, són una afirmació de la vida, de les possibilitats de viure-la com volem, a 
partir del que som, cadascú i tots. 

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 22, a les 19 h

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
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeV6ClqlOr-qpCY9PaiMukASOL0E-KnmQzA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6KYlyfw3kaMeCtmHzfPksgYtzzDYQR9ms


El Prat en versos i colors 
Presentació del llibre que edita anualment Tintablava. 
Enguany amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de 
l’Art del Prat. L’acte comptarà amb la col·laboració de la Unió 
Filharmònica del Prat, amb l’actuació d’un trio de flautes.
Organització: Tintablava, associació d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín. Divendres 5, a les 19.15 h

Ramon Solsona
Escriure avui. Entre l’arcaisme i el 
barbarisme

Conferència on es parlarà de la situació 
del català literari, el del carrer i el dels 
mitjans de comunicació. Organització: 
Tintablava, associació escriptors Prat

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 11, a les 19.15 h 

Conèixer món
Empar Moliné 
presenta 
La col·laboradora
La periodista i escriptora ens 

presenta la seva darrera novel·la La col·laboradora, on 
dissecciona el sector editorial, la classe política i els 
tertulians televisius.  

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 15, a les 19 h

Paraula poètica: 
Sopa de poetes + Bàrbarc Cuerva 
{Silenci: paraula & poesia}
L’espectacle explora l’espai comú que comparteixen 
el silenci, la paraula poètica i la música, a partir de la 
col·laboració artística entre aquests dos col·lectius.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 13, a les 20 h 
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Ramon Madaula i 
Carlota Olcina
Oleanna, de David Mamett 
Direcció: David Selvas
Oleanna és una de les obres més 
intenses i controvertides del repertori de 
Mamet, la seva actualitat rau en com 
l’autor ens submergeix al món de la 

docència per mostrar-nos el vincle afectiu que sorgeix entre un professor i una 
alumna i la relació de poder que es deriva. 

Diumenge 28, a les 19 hores. Entrada: 15 € 
En acabar l’espectacle, tindrà lloc un col·loqui amb la compayia

7a Festa de la dansa
Exhibició de diferents disciplines que mostren la varietat, riquesa i qualitat del 
ball i la dansa que es fa a la ciutat. Tradicional, moderna, clàssica, folklòrica, de 
tot una mica.  Joves, infants, gent gran, adults, feta per tots i per a tothom  

Jardins de la Pau. Diumenge 28, a les 16.30 h 

Presentació Temporada Escènica
Primavera local
La primavera ens porta un farciment de propostes escèniques en 
clau local: 7a Festa de la Dansa, Prat a Escena. Microescena, 
08820 i concerts de les bandes
Presentació de la mà dels propis protagonistes

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 24, a les 19 h 

Teatre Kaddish
Casa de nines, 
d’Henrik Ibsen 
Amb Pau Bou, Fernando Domínguez, Isabel 
Núñez-Castro, Blanca Pàmpols i Miquel Terré 
Dramaturgia i direcció: Josep Costa
Teatre Kaddish. Divendres 5 i 12, 
i Dissabtes 6 i 13, a les 21 h

Diumenges 7 i 14, a les 19 h. Entrada: 5 € 
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Barcelona Reed 
Quintet

Amb Irene Ortiz, Jose Vicente Montesinos, 
Juani Palop, Manuel Martínez i Pilar Bosque  
Concert de música de cambra
Organització: Unió Filharmònica del Prat 

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 17, a les 18.30 h 

Òpera des del Gran Teatre del Liceu

Turandot, de Giacomo Puccini 
Cantada en italià amb subtítols en català. 
Turandot ens porta a terres xineses de fa molt 
segles, on una princesa executa els seus 
pretendents arribats d’arreu del món.  

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 21, a les 18.30 h

Duquende en concert
Juan Rafael Cortés, més conegut 
com a Duquende, va debutar 
acompanyant Camarón de La Isla 
i s’ha convertit en un dels grans 
noms del flamenc.  
Duquende oferirà un recital de 
flamenc clàssic, acompanyat 
d’Isaac Vigueras a la percussió i 

Justo Fernández, “Tuto”, a la guitarra.

Teatre Modern. Dissabte 6, a les 21 h
Entrada: 15 € 

Escarxofa&Jazz
La Capsa ens proposa una nova edició d’aquesta festa 
on podrem gaudir de la música de Los Fulanos, els 
Barnouche, la Kill Drink, Shakin’All i Luna Cohen. El 
dinar popular (arròs de pagès i com a postres, delícia de 
carxofa) és una proposta de Les Escarxofes del Prat. 

Pati de L’Artesà. Diumenge 7, a les 12 h
Tiquet menú: 6 € (venda de tiquets a El Lloro, 
La Porta del Delta i l’artesà a partir del 25 de març) 
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El Descompositor
Un tiento de flamenc amb 
Lluís Cabrera i Diego Ruiz 
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 25, a les 20 h 

AltraVeu
Espai de festa i trobada per als joves de la ciutat 
Un espai on conèixer les iniciatives juvenils i de 
molta música: Bad Students, Howlin’ Psycho i 
Pirat’s Sound Sistema. Organització: Entitats i 
col·lectius juvenils, i Joves.Prat 

Pistes d’skate (Jardins de la ribera)
Dissabte 20, a les 17 h. Els concerts 
començaran a les 20.30 h 

Vermutis al Sol 
Dissabtes, a les 12.45 h. DJ
Diumenges, a les 12.45 h. Música en directe
Terrassa del Cèntric Gastrobar by Ona Nuit

Barcelona 
ATC Party 
2013 
Utilitzar simuladors 
de control aeri junt 
amb un instructor i 
sentir-se en la pell 
d’un controlador aeri 
per uns minuts. El seu 
nivell de realisme és 
molt alt i està basat 
en el sistema SACTA 
d’Aena. Organització: 
Organización Española 
de Control Aereo Virtual

Cèntric Espai 
Cultural
Diumenge 7, 
a les 9.30 h

http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZFCVIUBKjcnwz6ZrVfP7frBoEz7eHLPeA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6zUqVJpGov8excYLgx_pGWQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6vhAPj3_bG_FssNkegUjuhA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6pjnb5P4zzFgVXTvz_IAaj2EzgdZuWwjT
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6SkYpn_XGP4RkCC4IUzlZKEcOUZ8kcqEC
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6kvvdtYz71ZfqG57E4XHgYyqVPAyi_IVb
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6zLvS9X-AjwlzVJU6YDZywBavoj63xT6b
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHHBXGwCBnSpPtX8qapszX5HqIxlI1-SUWQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6PrBTm0tRiCTBTiThe1bV1ktKPQHqtVSv
http://lacapsa.org/blog/2012/12/escarxofajazz/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeRiRumAaxPxNwjdGTH-lBjSIuqKh3OHzMQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeflCa-8oNjgirT51FeZ5hvwxJMwQMPkFmw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWC9krBJhfut6q011J6DCSOj7EbNRCYtT6w
http://www.joves.prat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa72lGNARkfJrivFlWDmHFPxJ6mfXxguhIwt-6oOYYkDnMF_AL0SbViKNN_WA8gnSY4jgLUsXdZWjNw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWPw_qRGLfzEalsHeei8W5U4sCVkwvlQVNA
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWPw_qRGLfzEaGcfI195gOkcROFLTwdUgfg
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWAJe9Iuj_9ZHYKdfsTI1f9fxMZkUFGXVvw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWAJe9Iuj_9ZHpG5uKgcS6nZRmZYKMSuQnw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeQjCdsHaJQNyIyD-gIC3T-SbGRQWCyqGcw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c66qjNAUZr-tFJNSSfeL74pg


ENCARA ES PODEN VISITAR

Diables, gegants 
i capgrossos
Les figures del Prat
Exposició sobre el seguici popular que 
compta amb la presència de les figures 

originals dels gegants, gegantons, capgrossos, diables i “el pollo”
Cèntric Espai Cultural. Fins al 8 de juny 
Visites dinamitzades per a públic familiar: 
Diumenges 7 i 28,  a les 12 h

+ a prop
Ferran Cussó, Alícia Durán, Carlos Fdz. Rovira, Sergi Pandaman i 
Albert Rodríguez
Exposició col·lectiva que reflexiona sobre el procés que han seguit els 
aliments que consumim fins a arribar a la taula, des d’una perspectiva de 
proximitat.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Fins al 14
Visites guiades: Dimarts i dijous, de 17.00 a 18.30 h 

Multisales d’art (1) 
 (Sala 1). jaume.tv. Mystery Guest. Passatger sense vol

 (Sala 2). David Mutiloa. EXPO67

(Sala 3). Vanessa Junqué i Lucía Colinas
Personal Assustant
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins a l’1 d’abril

Carnaval 2013
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 5 d’abril
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NOVES EXPOSICIONS

Exposició col·lectiva
Agrupació Fotogràfica 
Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 12 d’abril al 9 de maig 
Inauguració: Divendres 12, a les 20 h

El món submarí de la 
tripulació de Zissou 

Exposició conjunta del 
taller d’Experimenta 
amb l’ Art i Espai Art 
Infants. Organització: 
Escola d’Arts del Prat

Espai Expositiu La 
Saleta. Del 15 d’abril al 31 de maig

Teatre i òpera
Cartells modernistes 
Mostra que presenta peces modernistes 
que reflecteixen les principals tendències 
europees, amb artistes com ara Jules Chéret 
i Henri Toulouse-Lautrec i Alphonse Mucha, 
Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Adrià Gual i 
Miquel Utrillo, entre d’altres. 
La mostra està cedida pel MAE, centre de 
recursos de l’Institut del Teatre 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 29 d’abril al 27 de maig

Estrena de la 
pel·lícula 
Ink Out 3 
Resposta animal 
El club audiovisual i literari per a 
joves del Prat Ink Out 3 estrena 

aquesta pel·lícula feta per joves de la ciutat, de la mà de 
l’Òscar Solsona. 
Amb Rocío Sánchez, Andrea Carmona, Mireia Hernando, Carlos 
Rojas, Esther López, Valeria García, Nacho Baragaño, Marta 
Reliegos, David Santacruz, Ana Hernández, David (Pitu) Prades, 
Florencia Umpiérrez, Angélica Fernández, Laura Zambrana, 
Romina Paola Pampin, Nayat Brahin, Loreto San Martín, Álvaro 
Carretón, Cristina Castell, Raquel Navarrete, Néstor Martínez, 
Júlia Lucha, Unai Puig, Judith González, Anna Pacheco, Lorena 
Puentes i la col·laboració especial d’Adrià Sans.

Cèntric Espai Cultural. Divendres 12, a les 19.30 h
 

El cine de Frida
Les normes de la 
casa de la sidra, 

de Lasse Hallström
1999, USA. Drama
Homer Wells ha 
viscut tota la seva 
vida a un orferinat, 
quan arriba a 
l’adolescència, el 
director el prepara 

per a ser el seu successor. Però el jove 
té la necessitat  d’abandonar l’orfenat i 
conèixer món. Organització: Assoc. de Dones 
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dimecres 3, a les 17.30 h
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Projecte 
Art i Entorn 
Tot passejant pels carrers 
i a partir d’un joc es 
reflexionarà entorn la 
percepció que tenim de la 
nostra ciutat. Cal portar el 
dinar. Organització: Assoc. 
Amics de l’Art del Prat 
Punt de trobada: 
Escola d’Arts
Dissabte 6, de 10 
a 17 h
Inscripció: 
3 € / socis associació,  
4 € no socis
Inscripcions: Fins al 4 
d’abril a l’Escola d’Arts 

Cine club
Shan zha 
shu zhi lian 
(Amor bajo el espino 
blanco),

 de  Zhang Yimou
2010, Xina. Idioma: Mandarí, VOSE
La història d’amor entre dos joves procedents de 
diferents móns a la Xina de la Revolució Cultural 

Cine Capri. Dimecres 17, a les 20 h

Cine Capri
Estrena simultània d’Iron Man3 (26, 27 i  28)
Altres pel·lícules: GI Joe: La Venganza i Los 
Amantes Pasajeros
Per confirmar dates i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o a www.cinecaprielprat.com

Els orígens del nucli urbà i visita a la Casa de la Vila
Coincidint amb la celebració del dia del municipi, aquest itinerari repassa els orígens del nucli urbà 
del Prat i fa un recorregut per alguns dels carrers i edificis més emblemàtics del Prat més antic. 
L’itinerari inclou una visita comentada a la Casa de la Vila. 
Descobreix aquest itinerari d’El Prat Ocult a través dels codis QR que trobaràs a la ciutat. 
Itinerari: Els orígens del nucli urbà. Punt de trobada: Pl. de la Vila. Sortides: 11, 12 i 13 h
Visita només a la Casa de la Vila. Grups cada mitja hora, des de les 11 fins a les 13 h
Diumenge 21 

Tertúlies entre 
fans de l’Art
Jo pinto! (1) 
Els artistes pratencs Xavi 
Mateo i Marisa Parrilla es 
presentaran a través de 
la seva obra, per establir 
un debat entorn diferents 
maneres de viure l’art

Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dijous 11, 
a les 19.30 h 

Visita Casa Gomis (La Ricarda)
L’activitat s’ha de fer amb vehicle propi
Cal fer inscripció prèvia, al telèfon 93 478 28 58 
i a patrimonicultural@elprat.cat 
Places limitades a 60 persones
Punt de Trobada: pàrguing del 
cementiri sud. Diumenge 6, a les 10.30 h 
Preu: 6,5 €Iti
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http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP87xABgyvfrLeB2S6XBAh9AyoBiEKhY5kCw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8_K3QqLM0-UUzURmdT0LWbP0_KJemr6OcQ
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSkoSHO8rA5g-r37h6YrMZx8RhvIpj-Q09A
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSkoSHO8rA5g-5oLQnmPcFV9h55hDZc4uVA
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHLVxDZXYOZ38o3AkP5AGAtdueLhFx1JM6A
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHHDLbIqSCNTIYGL0zIEGbFYKFpWaEE-LKQ
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUSQcPJOXnHaAXFyhZdZqe_oXpcvwcgn6YQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83WSTbAYJZajnTzkb7XwAmAdrDAtuzML2w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c62xX8xgb_Q6jt66UchxhIXg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6RFFWXOkZ3iA9p6_ifOXFbw
http://www.unzip.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4KZTBrrv5BNzcd03GtSMpI0GdsQSpg12cEojGAOshgLg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6tToNxp2WnWhgmxeCMuxSsA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP82GjDZBllg_Jvcv5vVSFyIhAV61tIsst0Q
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeRiRumAaxPxND42uZI4Zy8_lC0hju3bIOw
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSkCoaV3zcz1TJBhm22BuT1z_WIJYnaUOqQ
http://www.cinecaprielprat.com
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUSQcPJOXnHaABalPdlAY3rTO7hZzNtVLIA
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUb7gOLKrIIV1JyDoXSIW8sgHaK2x8dXpFA
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSld1Zap2bwdLo_G6o5JEElUEeIDh7qWtLQ
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSsxi3yeGB_NI-_PrYD3beFxdkSlJhsuvXw


Activitats de lleure 
del mes d' abril

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran

Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania
Horari d’atenció: de 9 a 13 h 
Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616 

www.gentgranelprat.wordpress.com

TEATRE, MÚSICA I 
ANIMACIÓ
Banda de Música del Prat
Concert en família 
Per gaudir de la música amb els més petits i 
introduir-se en aquest gènere.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 14, a les 15 h 

Trencamandras 
Espectacle d’animació 
infantil amb danses i 
cançons de tot arreu 
per cantar, saltar i ballar. 
Organització: AAVV Sant 
Jordi - Ribera Baixa 

Pl. Sant Jordi. Dissabte 20, a les 17 h 

Cia. L’Estaquirot
Els tres óssos
Coneixeu el conte de La rínxols d’or? Aquesta 

és la història 
dels seus 
amics, els tres 
óssos. Ens 
endinsarem a 
la seva vida al 
bosc, què fan, 

i quines són alguna de les seves aventures. 
Organització: Xarxa d’Espectacles Infantils i 
Juvenils 

Teatre Modern. Diumenge 21, 
a les 18 h. Entrada: 5 € 
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LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i nenes de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín. Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 6. Llegendes del bosc, amb Blai Senabre 
Dissabte 13. Llegendes d’Àfrica, amb Anna García 
Dissabte 27. Llegendes llunyanes, amb Alba José

Dijous 11, a les 18.30 h. Storytime (conte en anglès): 
Circus
Dissabte 13, a les 11 h. L’hora dels nadons amb els 
5 sentits: La vista, amb Lídia Clua

Dia internacional 
del llibre infantil
Lectura del missatge del dia 
internacional i a continuació
La Zebra Camila, de Marisa Núñez

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 2, a les 18 h

Contes i danses del desert 
De boca d’uns entretenidors escoltarem contes que 
passen als diferents deserts del món i també gaudirem 
d’algunes danses dels continents on passen aquestes 
històries.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 14, a les 12 h

Cia. Fes-t’ho com vulguis 
La llegenda de Sant Jordi 

i la princesa 
poesia
La narració se’ns emporta a viure les 
aventures d’un poble on un drac es 
cruspeix els vilatans, i amb ells els 
seus oficis. Fins que li toca el torn a 
la princesa que té l’ofici més bonic 

del món, el d’escriure poemes. 

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 20, a les 12 h

Divendres 12
Caminada: El prat de Llobregat 
Caminada del cicle de Passejades de la Diputació de 
Barcelona “A cent cap als cent”
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 4 €

Dimecres 17
Sortida al Jardí Botànic (Barcelona)
Amb un guia descobrirem les plantes més característiques 
dels principals paisatges vegetals mediterranis d’aquest parc 
situat a la muntanya de Montjuïc.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 8 €

Dimarts 23                 
Recital de Sant Jordi: Lectura de poemes i 
lliurament del “17è recull de poesies i contes breus”  
Per participar-hi, s’han de presentar poesies i /o contes 
breus originals, escrits en català o castellà. L’escrit s’ha 
de lliurar amb el nom de l’autor al Programa de Lleure 
de la Gent Gran. 
Data límit per lliurar els escrits: dijous 11 d’abril
Lloc: Cases d’en Puig a les 10.30 h   
Entrada lliure

DIUMENGE 28                 
Festa de la Dansa
C.C. Jardins de la Pau

TALLERS
Cada mes la Biblio 
fa tallers 
El drac menja dits, amb Núria Altamirano
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 17, a les 18 h

Art en família
#3: On posem la nostra escultura?, 
amb Montse Sans 
Activitat recomanada per a nens i nenes de 
4 a 8 anys, acompanyats pels pares
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 21, a les 12 h 

JOCS
Racó del Joc:
Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Grup de petits (de 2 a 3 anys), de 17.30 
a 18.30 h. Grup de grans (de 4 a 6 anys), 
de 18.30 a 19.30 h 
Dissabte 6. Roses de Sant Jordi 
Dissabte 13 (2 grups a les  17 i 17.45 h)
Visita a la biblioteca 
Dissabte 27. Punts de llibre

Joc de pistes per la 
cerca del tresor
Actitvitat recomanada per a nens i nenes entre 
9 i 13 anys 
A partir d’un mapa i codis QR cercarem el tresor 
del Drac de Sant Jordi. 

Pl. Sant Jordi. Dissabte 20, a les 18 h 

Club de gastronomia: EspEcies
La utilització de les espècies com a condiments a la cuina es remunta a les primeres 
civilitzacions. Coneixerem tipus d’espècies i prepararem plats on siguin les protagonistes. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 17, a les 19.30 h. Entrada: 4 €

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG-Pjrn4mGlCOwfShL6FNlYIjdNviJ0riw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG-Pjrn4mGlCF8dDiUVPh2FFVsU7lHWlFA
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG-Pjrn4mGlCluloe39n3uVSSOP7jr4pMw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWDcrxVfOIFvBOt4iKstSCVqhA9GyiCom2w
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWLTBP7LaBkoE8vV-5qt4O2Vkg7QW7-QHGg
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWEDJWp2-iqFHS7ApmORurrlNoxg4iF3W3g
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHACSq9Muc1KZ7edUyxPcJNDKW4S7QiKlpw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG-Pjrn4mGlC0c7iQoQORTYkRHQ2QP8F_g
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeQjCdsHaJQNy_1qh1BBn4mGHAw2aFv04zQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83woOv00pcdNXOlsNz9bo0xvkqWRIyAKLg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowkebsyJNQ_K20_mi4bcr00RWlhL6Nt9DP
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWMb1swVudNL-eLSpjHEsBnoelPmwbMuLew
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUZbv3PrZhRG1fCs7_UlTuF38bILuKjumjw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8_y-0nxpYNNQiLt_6WYejyOtLFUKOqCZLQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8ybcchgxhxtvkzrAlM9WeKiEoClBEq9NZA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP87Jd-4ynESkqcMmB-h4V5LXGubCRwhvQ2A
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85O_j_Z29fsHjJVDqGeMtB2lA5McAc8UmA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP806-vkHQ0swsABUOVQIJ1ei-zGEm0hMruQ


el prat

23
abril 13

Cap al mes de setembre 
d’enguany el Centre Cultural 
El Remolar ja acollirà els 
nous usos (Escola d’Arts, 
CnL i casal de gent gran)

DESPRÉS DE L’ESTIU

L’Escola d’Arts del prat 
veurà com el seu espai 
disponible serà més gran i 
les instal·lacions seran més 
modernes que les actuals

ESCOLA D’ARTS MÉS ÀMPLIA

Nous usos al Centre
Cultural El Remolar
L’equipament, que des de l’obertura del Cèntric 
està infrautilitzat, acollirà un casal d’avis, el 
Centre de normalització i l’Escola d’Arts ampliada

El Centre Cultural El Remolar, ubicat 
sobre el mercat del mateix nom, és un 
equipament municipal que, des de la 
marxa de la Biblioteca i l’Arxiu al Cèntric 
fa més de dos anys, està poc aprofitat.

Per treure tot el rendiment a l’edifici, 
l’Ajuntament ha començat fa uns dies 

unes obres de reforma per adaptar-lo 
als nous usos que acollirà a partir del 
curs vinent. 

L’Escola d’Arts del Prat, que ara ocupa 
aproximadament la meitat de la segona 
planta, es traslladarà a la tercera, que 
ocuparà totalment. D’aquesta manera 

es dóna resposta a les creixents neces-
sitats de l’Escola, que fa temps que re-
quereix més espai per a les seves activi-
tats. Amb el trasllat de planta no només 
guanyarà espai, sinó que també tindrà 
unes instal·lacions més modernes.

La segona planta acollirà un casal de 
gent gran (un servei que en aquesta 
zona del Prat es considera necessari) 
i les aules i oficines del Centre de Nor-
malització Lingüística (CNL) El Prat, ac-
tualment ubicat a les dependències del 
Teatre Modern.

Coberta i façana

Les obres de reforma, que tenen un 
pressupost de 788.000 euros, inclouen 
la reparació de la coberta, que està en 
mal estat i presenta filtracions, i també 
una neteja de la façana de l’edifici.

Un petit dipòsit documental de l’Arxiu 
Municipal, que encara roman al Centre, es 
traslladarà a un altre local municipal ❧

El Centre Cultural El Remolar ocupa les dues plantes superiors d’aquest edifici.
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per sant Jordi, llibres “pota blava”

S’apropa Sant Jordi i, un any més, des d’aquestes 
pàgines us proposem una selecció de llibres 
publicats durant el darrer any que, o bé han estat 
escrits per autors/es del prat, o bé tenen la nostra 
ciutat com a protagonista de la seva temàtica

Aquesta obra, guanyadora 
del Premi de Novel·la 
Breu Ciutat de Mollerussa 
2012, ha estat escrit per 
Alba Sabaté, professora 
de l’Institut Salvador Dalí 
de la nostra ciutat. 

CANÇÓ DE SETEMBRE, D’ALBA 
SABATÉ (Ed. Pagès) >>

Amb pròleg de Pau Bou i 
traduccions al japonès de 
Naomi Nakagawa, Tierra 
s’ha deixat seduir pel lirisme 
lleuger i despullat dels haikus, 
una de les formes de poesia 
tradicional japonesa, i ens 
ofereix una mena de tractat 
moral, amb epigrames, 
aforismes, sentències i epitafis.

TRES DE NOU. CASTELL DE HAIKUS, 
DE VICENÇ TIERRA (Ed. Rúbrica) >>

Catorze contes de diversos 
llocs del món explicats per 
alumnes dels cursos de 
català del Prat, que els han 
enregistrat a El Prat Ràdio i 
interpretat els personatges. 
Cada conte està ambientat 
amb un fons musical que 
recorda la música tradicional 
del país d’origen.

TEMPS ERA TEMPS, DE DIVERSOS 
AUTORS (Llibre digital) >>

Una important col·lecció de 
fotografies, cartells i divers 
material gràfic fan d’aquesta obra 
un referent imprescindible per 
a tots els amants de l’activisme 
sardanista a la nostra ciutat.

EL MOVIMENT SARDANISTA AL PRAT 
(1906 – 1936)!, DE JOSEP FERRET I 
PUJOL (Ed. Rúbrica) >> Reflexió sobre la història del 

cinema, el pensament utòpic, 
les pràctiques del disseny des 
del segle XIX i la psicologia 
social. Les pel·lícules poden ser 
documents de formes de vida.

LA PANTALLA FUTURISTA, DE ROSA 
DELGADO LEYVA (Ed. Càtedra) >>

Aquest llibre és una nova edició 
impulsada per Tintablava en la qual 
ha col·laborat una altra entitat 
cultural de la ciutat: l’Associació 
d’Amics de l’Art del Prat. Alumnes 
de l’Escola d’Arts, sota la direcció 
de Montse Mayol Mas, han creat 
unes il·lustracions que han maridat 
amb vint poemes que tenen el 
Prat com a denominador comú.

EL PRAT EN VERSOS I COLORS, DE 
DD.AA. I IL·LUSTRACIONS D’ALUMNES 
DE L’ESCOLA D’ARTS DEL PRAT 
(Ed.  Rúbrica) >>
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Quart llibre de poemes 
d’aquesta poetessa 
pratenca, en el qual mostra 
les seves vivències més 
íntimes, de la recerca de 
Déu a la identificació del 
mal a la nostra societat.

SALIR DE MÍ, DE MARIANA 
COLOMER 
(Ed. Huerga y Fierro) >>

Còmic sobre un professor de 
Secundària, de Visual i Plàstica, 
que no té ni una gran formació 
com a pedagog ni tampoc vocació. 
Aquest projecte va guanyar la 
convocatòria 2012 del laboratori de 
creació BaumannLab de Terrassa.

DIARIO ÍNTIMO DE UN PROFESOR, 
D’ABEL DEL CASTILLO 
(Ed. Baumannlab) >>

Llibre realitzat pel taller d’aula 
cultural del programa de la gent 
gran del Prat, que recupera 
vivències d’homes i dones que 
han nascut o han viscut al Prat 
durant molts anys.  
http://apropantdistancies.blogspot.com.es

HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA, 
DE DIVERSOS AUTORS 
(Llibre digital) >>

Conte no sexista escrit al Taller 
Va de Contes 2011, organitzat 
al SIAD (Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones) del Prat.

LA COCODRILA PRATINA SE’N 
VA A LA NEU, DEL TALLER VA DE 
CONTES >>

Amb la col·laboració del grup 
d’infants de la classe “Anem 
a pintar”, de l’escola d’Arts 
del Prat. Emmarcat dins el 
projecte finançat per la UE 
“Building European Citizenship 
Through Children Literature”.

A NEW PLAYGROUND FOR PETER, 
IL·LUSTRACIONS DE CRISTINA 
MARTÍN >>

Recull dels treballs guanyadors de la “Beca 
Jaume Codina de Recerca d’Història Local”, 
convocada per l’Ajuntament del Prat. S’han 
reunit els guanyadors dels anys 2007, 2008 i 
2010. D’aquest llibre, que és el núm. 10 de la 
Col·lecció de Textos Locals, se n’ha fet una 
edició digital que es pot consultar gratuïtament 
a www.patrimonicultural.elprat.cat.

BECA JAUME CODINA DE RECERCA D’HISTÒRIA 
LOCAL. MONTSERRAT PIÑEIRO, JORDI RAMOS I JOAN 
PUIGMALET (Ed. Ajuntament del Prat)  >>

El Consorci del Delta del 
Llobregat ha publicat dues 
noves guies de natura, que 
formen part d’una col·lecció 
de sis, per apropar-nos a 
la diversitat natural del 
nostre delta d’una manera 
molt gràfica i atractiva. S’hi 
mostra la fauna i flora amb 
informació rigorosa però fàcil 
d’interpretar per tothom. 
www.deltallobregat.cat

GUIES DE NATURA DEL DELTA 
DEL LLOBREGAT >>
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Tanto si estamos en casa como 
en la calle, ahora podemos 
saber exactamente cuánto 
tardará nuestro autobús en 
llegar a nuestra parada

SABER CUÁNTO ESPERAR

La aplicación para nuestro 
smartphone (válido para 
los sistemas iphone 
y Android) es gratuita y 
muy sencilla de utilizar

APLICACIÓ GRATUITA

Un sistema muy útil y fácil de utilizar.

¿Cuánto tardará en llegar mi autobús?

A través del móvil o de Internet podemos saber cuánto tardará en llegar a la parada 

El Área Metropolitana ha puesto en mar-
cha el servicio AMBtempsbus, que nos 
permite saber, a través del móvil o de 
Internet, los minutos que faltan para que 
llegue el autobús a la parada. El servicio 
puede funcionar de tres maneras:

[ 1. Capturando con el smartphone 
(iPhone o Android) el código QR que hay 
en las paradas y accediendo a la informa-
ción sobre el tiempo de llegada de los 
autobuses.
[ 2. Entrando en www.AMBmobilitat.

cat/AMBtempsbus e introduciendo el 
número de la parada.
[ 3. Utilizando la aplicación gratuita AM-
Btempsbus. Basta con introducir el nú-
mero de la parada para obtener toda la 
información de paso ❧
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Gracias a las campañas municipales 
y a la actuación de la Policía Local, así 
como a la mayor concienciación cívica 
de la población, la proliferación de ori-
nes de perros en las calles de El Prat se 
ha reducido. No obstante, todavía son 
demasiados los dueños y dueñas de 
perros que les permiten orinar en zo-
nas no permitidas: parques infantiles, 
aceras, fachadas, ruedas de vehículos y 
mobiliario urbano.

La normativa municipal sólo permite 
que los perros orinen en los alcorques 
de los árboles, en las alcantarillas,  en las 
calzadas junto a los bordillos o en los 

Son insalubres, dañan 
los elementos urbanos
y su limpieza tiene 
un alto coste económico

correcanes, instalaciones donde los ani-
males pueden correr y jugar libremente 
y de los cuales en El Prat existen diez.

La Policía Local de El Prat impone mul-
tas a las personas que permiten a sus 
perros orinar en lugares no permitidos. 

Por otra parte, cabe recordar que los 
dueños/as de los perros deben censar 
al animal en el Ayuntamiento e identifi-
carlo con un microchip ❧

Más información en www.elprat.cat/mascotes

Cada limpieza de un orín de perro cuesta al Ayuntamiento, es decir, a todos nosotros, unos 25 euros.

Los orines
caninos, un 
problema
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La reserva de cita per fer la preinscripció 
dels infants de 0 a 3 anys a les escoles 
bressol municipals Sol Solet, El Cabus-
set, La Granota i La Blaveta i a la llar 
d’infants de la Generalitat, Dumbo, es 
podrà fer per via presencial, telefònica o 
per Internet a partir del dia 15 d’abril. La 
preinscripció tindrà lloc entre els dies 6 
i 17 de maig. 

Portes obertes

Per tal que les famílies de la ciutat puguin 
conèixer de primera mà les instal·lacions 
dels diferents centres d’educació infantil 
públics del Prat adreçats a infants entre 

S’acosta el moment perquè 
les famílies del prat amb 
infants de 0 a 3 anys 
facin la preinscripció 

4 mesos i 3 anys, s’organitzen diverses 
jornades de portes obertes entre els dies 
4 i 25 d’abril. El Sol Solet farà les portes 
obertes el 8 i el 22 d’abril de 17.15 a 19 h; 
El Cabusset, el 10 i el 18 d’abril de 17.15 
a 19 h; La Granota, el 24 i 25 d’abril de 

17.15 a 19 h; La Blaveta, el 16 i el 17 d’abril 
de 17.15 a 19 h, i Dumbo, el 4 d’abril de 
9.30 a 10.30 i d’11 a 12 h, i el 18 d’abril de 
15.30 a 16.30 h ❧

www.elprat.cat/educacio

Una escola bressol del Prat.

Nou curs a
les escoles
bressol
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Tallers de recerca de feina

Imatge d’un dels tallers impartits al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat.

El procés de recerca de feina és més fàcil 
si es disposa d’una informació adequa-
da i de suport tècnic especialitzat, per 
bé que el més important és la disposició 
activa i positiva de la persona que busca 
un treball.

El Servei Local d’Ocupació del Centre 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Prat assessora, orienta i fa interme-

diació laboral a les persones que cer-
quen feina i a les que volen millorar les 
seves competències professionals.

Oferta variada

El Servei organitza tallers en grup per 
treballar tècniques de recerca activa de 
feina i donar a conèixer les prestacions 
d’Internet com un canal indispensable 

per accedir a ofertes de treball. Durant 
aquest any es faran tallers sobre la cerca 
d’ofertes a Internet, la borsa de treball 
de la xarxa Xaloc, com fer el currículum 
o com afrontar una entrevista de feina. 

Per participar en els tallers cal una 
inscripció prèvia al Centre de Promoció 
Econòmica (c. Moreres, 48. Tel. 934 786 
878, www.economia.elprat.cat) ❧

El Centre de promoció Econòmica explica tècniques i l’ús d’Internet per trobar treball

El coneixement de les 
tècniques és bàsic en la 
recerca activa de feina 
perquè ens donen a conèixer 
i ens aporten seguretat

CONÈIXER LES TÈCNIQUES

Es fan tallers sobre la cerca 
d’ofertes a Internet, la borsa 
de treball de la xarxa Xaloc, 
com fer el currículum o com 
afrontar una entrevista 

OFERTA VARIADA
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Juan Manuel Morante forma part de 
l’equip d’aquesta companyia que 
està ubicada al Mas Blau, al nostre 
municipi. Sunco ha estat l’empresa que 
ha desenvolupat la tecnologia dels 
fanals que s’han instal·lat al camí de la 
platja. Aquests fanals, que funcionen 
amb panells de cèl·lules solars, han 
estat dissenyats exclusivament per 
al Prat i porten el nom de la ciutat.

“Estem fent tot 
el que diuen 
que s’ha de fer: 
ser tecnològics, 
ser innovadors i 
internacionalitzar 
els productes”

Juan Manuel Morante
Director financer i de recursos
humans de l’empresa Sunco
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Sunco és una empresa amb vocació internacional, 
però té la gran virtut d’estar implicada en el terri-
tori en què es desenvolupa i creix, que és el Prat. 
No sé si és casualitat, però Juan Manuel Morante 
ha nascut i viu al Prat.

A què es dedica Sunco?
Sunco va néixer l’any 2008 amb l’objectiu de cons-
truir parcs solars, però l’any 2009 va fer un canvi 
d’estratègia total per tal d’adaptar-se a la situa-
ció de crisi que començava a viure el nostre país i 
obrir-se nous camins a l’exterior. Així, Sunco es va 
centrar a oferir noves formes d’energia als països 
que no tenen xarxa elèctrica. Ara ens dediquem a 
fabricar productes d’alta qualitat que volem que 
siguin líders en eficiència tecnològica en el mercat 
de l’energia solar mundial.

Amb quina finalitat apliqueu aquesta 
tecnologia?
Volem contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. 
També creiem que podem contribuir a la generació 
de riquesa en els països en vies de desenvolupa-
ment, donant-los accés a l’energia amb fonts ne-
tes i renovables.

En què es tradueixen, aquests valors?
Al món hi ha 1.600 milions de persones que no te-
nen accés a l’electricitat i 1.000 milions que viuen 
sense aigua potable. Aquí tenim la tecnologia i 
l’equip humà, majoritàriament enginyers, amb co-
neixements per desenvolupar productes que apor-
tin sistemes de generació d’energies que ofereixin 
prestacions, sobretot, a petites comunitats que no 
tenen accés a xarxes elèctriques.

Posa’ns alguns exemples.
Per exemple, els sistemes de reg amb alimentació 
de panells fotovoltaics, que s’adapten a les neces-
sitats de cada projecte i permeten extreure aigua 
dels pous de manera autònoma, sostenible i més 
barata. Els primers que vàrem instal·lar van ser a 
Bangladesh. D’altra banda, també estem fabricant 
petites depuradores que permeten tenir aigua po-
table. A Indonèsia, estem fent arribar electricitat 
a comunitats que viuen en illes apartades. A Oc-
cident és normal obrir un interruptor i tenir llum, 
però a bona part del món, això és impossible.

On més treballeu?
A diversos països de l’Àfrica i en alguns de 
l’Amèrica Llatina. Allà fem des de petits dispositius 
per carregar els mòbils fins a instal·lacions més 
complicades de generació d’energia. Ara estem 
treballant per tenir distribuïdors en diversos països 
(entre 10 i 15 països diferents) i d’aquí a cinc anys 

volem haver ampliat encara més aquesta xarxa 
(entre 20 i 30 països).

I com arribeu a aquests projectes? Com es 
financen?
Nosaltres no som una ONG i, per tant, hem de te-
nir recursos econòmics i financers. Tots els produc-
tes que fem són autosostenibles i, per tant, poden 
generar ingressos per si mateixos (per exemple, els 
sistemes de reg per als agricultors). D’altra banda, 
tractem amb organismes multilaterals i som socis 
tecnològics d’un fons d’inversió d’energies reno-
vables a l’Àsia.

Sou un bon exemple d’empresa que esqui-
va la crisi. Com ho feu?
Estem fent tot el que diuen que s’ha de fer: ser 
tecnològics, ser innovadors i internacionalitzar els 
productes. No és un camí de roses, aquests anys 
de crisi són molt durs. Som un equip de 24 per-
sones, amb una mitjana d’edat de menys de 40 
anys, i no ens fa mandra agafar la maleta i anar a 
qualsevol part del món quan la feina ho requereix. 

La vostra situació al Mas Blau, quines siner-
gies crea amb l’entorn?
Moltes: nosaltres també rebem clients i distribuï-
dors estrangers que ens visiten i tenim la sort de 
tenir a l’abast moltes coses per ensenyar-los. Els 
nostres convidats arriben a l’aeroport, els portem a 
menjar carxofes i pollastres pota blava al Prat i des-
prés fem una ruta que comença amb el passeig de 
fanals, s’atura als horts lúdics -on hem cedit un sis-
tema de reg- i acaba a les instal·lacions del CRAM, 
on estem millorant la dessaladora solar. Tenim un 
“show city” sense moure’ns del nostre entorn.

I com és la col·laboració amb l’Ajuntament?
Molt estreta. L’Ajuntament ha sabut veure molt cla-
rament el potencial i els valors de l’empresa, i que 
podíem col·laborar i ens podíem ajudar mútuament. 
Col·laborem amb el SEFED, del Centre de Promoció 
Econòmica, i ara hem col·laborat en el disseny i 
l’enginyeria dels fanals del camí de la platja.

Explica’ns com són aquests fanals Prat.
Són uns fanals amb plaques fotovoltaiques que 
generen la seva pròpia energia. Nosaltres n’hem 
projectat la tecnologia i l’Àrea d’Urbanisme, Mobi-
litat i Medi Ambient de l’Ajuntament n’ha realitzat 
el disseny i el projecte. Com que són exclusius, els 
hem batejat amb el nom de fanals Prat. Així, quan 
es comercialitzin, el nom de la nostra ciutat correrà 
pel món ❧

[ Dolors pérez Vives ]

La nostra companyia, 
Sunco, està compromesa 
amb el respecte al 
medi ambient. Volem 
contribuir a la lluita 
contra el canvi climàtic. 
També creiem que 
podem millorar la 
qualitat de vida de 
molta gent al món. 

Els fanals del camí de 
la platja funcionen amb 
plaques fotovoltaiques 
que generen la seva 
pròpia energia. Com que 
són exclusius, els hem 
batejat amb el nom de 
Fanals Prat.

A Occident és normal 
obrir un interruptor i 
tenir llum, però a bona 
part del món això és 
impossible.
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La gran festa anual 
de l’esport pratenc
El Teatre Modern de la nostra ciutat va tornar a ser, per quart any consecutiu, 
l’escenari d’una nova edició de la nit de l’Esport, la vint-i-setena

Foto “de família” amb les persones que van rebre algun reconeixement durant la Nit de l’Esport.

La vint-i-setena edició de la Nit de 
l’Esport, celebrada el 15 de març passat 
al Teatre Modern, ha reconegut com a 
millor tasca tècnica la de Fran Martín. 
L’incansable i pràcticament etern pre-
parador de taekwondo pratenc esde-

venia així protagonista de la festa. Un 
or i dues plates als Jocs Olímpics de 
Londres com a seleccionador espanyol 
de taekwondo han significat el punt 
màxim de la seva carrera com a tècnic.  
La vela també apareixia amb força a la 

Nit de l’Esport. Per primera vegada, una 
regatista aconseguia el premi a la millor 
esportista femenina: la pratenca Sílvia 
Roca rebia el reconeixement de la ciutat 
després d’haver-se proclamat campiona 
d’Europa en la modalitat Match Race. 
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El premi al millor esportista de l’any 
2012 ha estat per al patinador Roger 
Vallverdú, que va aconseguir una plata i 
tres bronzes als campionats d’Espanya, i 
quatre ors als de Catalunya.

Protagonisme                 
de l’AE Prat

El jurat de la Nit de l’Esport també ha 
reconegut la sensacional temporada 
passada de l’Associació Esportiva Prat, 
amb el guardó a la millor trajectòria 
d’equip, amb ascens a Segona Divisió 
B i campionat de Tercera. No només 
l’equip va rebre reconeixement, ja que 
el seu entrenador, Agustín Vacas, i el 
porter Toni Texeira van estar nominats 
a les seves respectives categories.

Premis per als                       
més petits

D’entre totes les categories, cal fer men-
ció als més petits. El guardó a l’esportista 
federada menor de 16 anys era per a la 
karateca Alba Ropero, amb un gran pa-
per als campionats d’Espanya. En nois el 
premi va recaure en el patinador Rafael 
Heredia, amb tres ors als campionats 
d’Espanya. 

L’AMPA del Charles Darwin va reco-
llir el premi a la millor AMPA o centre 
d’ensenyament esportiu, i Marcos Pa-
lacios aconseguia el de millor espor-
tista en categoria de jocs escolars, amb 
l’atletisme. Martín Berchesi guanyava 
el premi al millor esportista amb disca-
pacitat, per ser campió de Catalunya de 
Handbike ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Millor esportista masculí 

de més de 16 anys

Roger Vallverdú (Club Patí Cobra)

Toni Texeira (AE Prat)

Cristian Muñoz (CD Fran Martín)

Millor esportista femenina 

de més de 16 anys

Sílvia Roca

Tamara Good (CD Fran Martín)

Diana Vázquez (CD Fran Martín)

Millor esportista masculí federat 

de menys de 16 anys

Rafael Heredia (Club Patí Cobra)

Fco. Javier Martín (AE Karate Prat)

Miguel Díaz Segura (Club Petanca Prat)

Millor esportista femenina 

federada de menys de 16 anys

Alba Ropero (AE Karate Prat)

Ainoa Carreño (Club Patí Cobra)

Ariadna Caudet (AE Karate Prat)

Millor esportista de menys de 16 

anys participant en jocs escolars

Marcos Palacios (AE Sporting Alcalà)

Aitana Palacios (AE Sporting Alcalà)

Claudia González (Pratenc AA)

Millor equip participant 

en jocs escolars 

Conjunt infantil de maces (Associació 

Gimnàstica Ribera Baixa)

Juvenil femení de bàsquet (Col·legi La Seda)

Aleví femení de bàsquet (Col·legi La Seda)

Millor equip en trajectòria

de temporada

1r Equip Sènior (AE Prat)

1r Equip Sènior (CB Prat)

Equip Sènior masculí triatló (CN Prat-Triatló Prat)

Millor entitat esportiva en la 

promoció esportiva

Club Petanca Prat

AE Karate Prat

Club Natació Prat

Millor AMPA i/o centre 

d’ensenyament en promoció 

esportiva

AMPA Charles Darwin

AEE Col·legi La Seda

AMPA Jacint Verdaguer

Millor tasca tècnica

Fran Martín Varela (CD Taekwondo Fran 

Martín)

Agustín Vacas (AE Prat)

Carles Duran (CB Prat)

Millor esportista amb discapacitat 

física i/o psíquica

Martín Berchesi (independent)

Víctor Villanueva (FIS)

Daniel Gómez Ezquerro (equip gimnàstica) 

(APMIB)

Meritxell Vallina (APMIB)

Susana Cáceres (APMIB)

Laura Gil (APMIB)

Nieves Alvira (APMIB)

Elisabeth Prats (APMIB)

Guanyadors/es i nominacions
(guanyadors/es, en negreta)
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Els carrers i camins del Prat han viscut la Primera Mitja Marató de la ciutat, organitzada pel Pratenc AA, que ha estat tot 
un èxit de participació i organització. Més de 1.400 corredors i corredores en dues proves, de 5 km i 21 km. Els guanyadors 
absoluts de la Mitja Marató van ser Carla Roures i l’atleta del Pratenc AA, Kamal Jamali. Vídeo a www.elprat.tv

PRIMERA MITJA MARATÓ DEL PRAT 

El nedador pratenc Víctor Villanueva ha aconseguit un 
èxit rotund als Campionats d’Espanya de Natació per 
a Discapacitats, que es van disputar a Sant Sebastià. La 
collita recollida pel pratenc ha estat de tres medalles d’or 
i dues de plata, juntament amb un rècord d’Espanya.

EL GRAN CAMPIÓ PRATENC
L’Ajuntament del Prat ha signat els convenis anuals de col·laboració 
amb l’Associació Esportiva Prat (210.000 euros), Club Bàsquet 
Prat (180.000) Pratenc AA (42.300) i Juventud Prat (12.000). A la 
imatge, els representants dels clubs amb l’alcalde, Lluís Tejedor, 
i el regidor d’Esports, José Luis Olivera. Vídeo a www.elprat.tv

CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES

FoTo: ALBERTo VILLAnUEVA
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Des de fa alguns mesos, l’audiència d’El 
Prat Ràdio a través d’Internet ha com-
provat que el reproductor ha canviat per 
adaptar-se a tots els navegadors. També 
hi ha hagut una millora en la qualitat del 
so i s’ha contractat un nou servidor, amb 
més capacitat, que possibilita que un 
nombre més gran d’oïdors puguin escol-
tar simultàniament l’emissora sense que 
l’emissió quedi saturada.

En algunes ocasions, com durant els 
play off d’ascens a Segona B de l’AE Prat 
la temporada passada, la demanda de 
persones que es van connectar a www.

elpratradio.com per escoltar la ràdio a 
través d’Internet va ser superior a la ca-

pacitat del servei contractat en aquell 
moment. Aquesta circumstància ha 
obligat a ampliar la capacitat del servi-
dor per permetre a tothom l’escolta de 
l’emissora municipal per Internet.

També ha millorat el servei Ràdio a la 
Carta, una aplicació a través de la qual 
es poden escoltar en el moment que es 
vulgui tots els programes emesos per El 
Prat Ràdio en els últims 30 dies. Això es 
pot fer escoltant els programes a través 
de l’ordinador en streaming o bé descar-
regant-los en forma de podcast en for-
mat mp3 ❧

[ Òscar Sánchez ]

Demanda ciutadana
L’emissora municipal de ràdio 
ha millorat el seu servei a través 
d’Internet per donar resposta a la 
creixent demanda de la ciutadania.

El Prat 
Ràdio 
(91.6 FM)
millora a 
IntERnEt

Finestra que s’obre a www.elpratradio.com quan volem escoltar l’emissora per Internet.
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