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Nou Centre Cultural el remolar: 
Casal de la Gent Gran, escola d’arts i 
Centre de Normalització lingüística
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La Festa Major del Prat 2013 ha destacat per l’alta participació 
en totes les activitats i espectacles, amb carrers plens a vessar de gent amb ganes de gaudir. A 
més, el temps va acompanyar i, per trencar la tradició, no va ploure cap dia de festa! La cultura 
tradicional, cada vegada més present, és el referent que defineix la Festa: gegants, cercaviles, 
diables, castells, balls... Tampoc no han faltat els grans 
concerts (Camela, Boney M, La Pegatina...), els més 
pratencs (Buenmojo, Festuc, Jose AM...), la comèdia (José 
Corbacho, la Cirquera...), etc. Ha estat una Festa Major 
especialment solidària i austera, conscient del moment 
socioeconòmic que vivim, però això no li ha restat ni un 
bri d’imaginació i alegria. Vídeo a www.elprat.tv ❧

La gent, els pratencs i les 
pratenques, i els molts 
visitants d’altres indrets, són 
els autèntics protagonistes 
de la Festa Major 

LA GENT, PROTAGONISTA

En aquestes 
pàgines es 
mostren les 
tres fotografies 
premiades en 
l’onzè concurs 
ClicPrat de 
Festa Major. A 
dalt, 1r premi, 
obra de George 
Giraco.
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A dalt, a 
l’esquerra, 
Premi ClicPrat 
Mòbil, obra 
d’Àngela 
Requena. A 
sota, 2n premi, 
obra de Marco 
Mura. A dalt, 
a la dreta, els 
tres premiats 
(Giraco, Mura 
i Requena) 
amb la tinenta 
d’alcalde de 
Cultura, Pilar 
Eslava, segona 
per l’esquerra, 
el dia del 
lliurament 
dels premis. 
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Ajudeu-nos a triar els nous 
Premis Ciutat del Prat!

Els Premis Ciutat del Prat, la més alta dis-
tinció de la nostra ciutat, celebraran la 
primavera vinent la seva sisena edició, i 
l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania 
perquè hi participi aportant candidats i 
candidates a rebre un dels premis. 

Si sabeu d’alguna persona extraor-
dinària, per poc coneguda que sigui, que 
hagi forjat una trajectòria vital exemplar 
per la seva aportació a la comunitat, que 
hagi engrandit els ideals de llibertat, so-
lidaritat i civisme, que destaqui en el seu 
àmbit professional o social, podeu pro-
posar a l’Ajuntament el seu nom com a 
candidata als propers Premis. 

Des que l’any 2009 es van instaurar 
aquests premis, 14 persones i 9 entitats 
han rebut aquest guardó. Segur que a 
moltes les coneixeu: Fermí Marimón, 
Carmina Balaguer, Maruja Pelegrín, Emi-
lio Llorente, Josep Costa, Josep Mayol, 
Josefa Puigpelat “Teresina”, Àngel Garcia, 
Armando Aguirre, Fran Martín, Gerard Gi-
ménez , Josep Oliva, Alba Sabaté i Daniel 
Gómez. Les entitats guardonades han 
estat la coral Lo Llobregat de les Flors, el 
Centre de Promoció Social Francesc Pa-
lau, l’Associació de Familiars d’Alzheimer, 
l’Associació de Criadors Raça Prat, 
l’Associació Amics del Prat, Adisprat , la 
Cooperativa Obrera de Vivienda, la Colla 
de Diables i el periòdic Delta ❧

On presentar-les
Podeu presentar les vostres 
propostes de candidatures entre 
els dies 18 de novembre i 17 de 
gener. Trobareu la manera com 
fer-ho a l’apartat “Conèixer / 
Premis Ciutat del Prat” del web 
municipal (www.elprat.cat).

Coneixeu en el vostre entorn alguna persona o entitat que ajudi a millorar la societat? 
Algú que faci alguna tasca que mereixi ser reconeguda? Doncs feu-nos-ho saber!
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Mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la prioridad del Ayuntamiento de El Prat, porque las personas 

y su vida cotidiana son lo más importante .

Bajo esta premisa estamos adecuando antiguos equipamientos municipales de la ciudad. Uno de ellos es el Centre 

Cultural El Remolar, un espacio modernizado y apropiado para las diversas actividades que ahora acoge: el Casal 

Municipal de la Gent Gran El Remolar, nuevo espacio de encuentro, de ocio y de formación; el Centre de Normalit-

zació Lingüística, que requería un espacio más amplio y adecuado para llevar a cabo, un trabajo fundamental para 

garantizar la integración de las personas recién llegadas y la cohesión social, y la Escola d’Arts del Prat, con un 

abanico de posibilidades de creación abierto a todas las edades y a todas las disciplinas artísticas.

También hemos renovado el Teatre Modern: hemos revestido las paredes; hemos repintado el suelo, el vestíbulo y la 

fachada; hemos mejorado el sonido y la climatización, y hemos sustituido las butacas. Así, este teatro, que data de 

1930, continuará acogiendo obras de teatro y danza.

Por otra parte se están haciendo las obras de remodelación de la Torre Balcells, sede de la nueva Escuela Municipal 

de Música, que abrirá sus puertas el próximo curso. En otro estadio más prematuro se encuentra el proyecto de 

recuperación del Artesà, un viejo y querido equipamiento que requiere varios estudios previos antes de que se pueda 

redactar el plan de usos y se concreten los requisitos técnicos para reformarlo.

Tots aquests són projectes 
ambiciosos que des de 
l’Ajuntament anem 
afrontant amb realisme, 
tenint en compte la forta 
inversió que es requereix i el 
context de crisi econòmica 
que vivim i que fa prioritàries 
altres necessitats socials.

Todos estos son proyectos 
ambiciosos que desde el 
Ayuntamiento vamos 
afrontando con realismo, 
teniendo en cuenta la fuerte 
inversión que se requiere y el 
contexto de crisis 
económica que vivimos y 
que hace prioritarias otras 
necesidades sociales.

Equipaments municipals per 
gaudir-ne, reunir-s’hi, aprendre...

Lluís Tejedor  
L’alcalde

illorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes és la prioritat de l’Ajuntament del Prat, perquè les persones i la 

seva vida quotidiana són el més important.

Sota aquesta premissa, estem adequant antics equipaments municipals de la ciutat. Un d’ells és el Centre Cul-

tural El Remolar, un espai modernitzat i apropiat per a les diverses activitats que ara acull: el Casal Municipal 

de la Gent Gran El Remolar, un nou espai de trobada, d’oci i de formació; el Centre de Normalització Lingüísti-

ca, que requeria un espai més ampli i adient per dur a terme, un treball cabdal per garantir la integració de les 

persones nouvingudes i la cohesió social, i l’Escola d’Arts del Prat, amb un ventall de possibilitats de creació 

obert a totes les edats i a totes les disciplines artístiques.

També hem renovat el Teatre Modern: n’hem revestit les parets; n’hem repintat el terra, el vestíbul i la façana; 

hem millorat el so i la climatització, i n’hem substituït les butaques. Així, aquest teatre, que data del 1930, 

continuarà acollint obres de teatre i dansa.

D’altra banda, s’estan fent les obres de remodelació de la Torre Balcells, seu de la nova Escola Municipal de 

Música, que obrirà les portes el proper curs. En un altre estadi més prematur es troba el projecte de recu-

peració de l’Artesà, un vell i estimat equipament que requereix diversos estudis previs, abans no se’n pugui 

redactar el pla d’usos i es concretin els requisits tècnics per reformar-lo.
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L’Escola d’Arts del Prat és un dels tres serveis 
situats al renovat Centre Cultural El Remolar
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Les 4 claus

[1]

El Casal Municipal de la 

Gent Gran El Remolar és un 

nou servei municipal que 

vol fomentar la trobada i 

la relació interpersonal.

[2]

El Centre Cultural El 

Remolar, que portava un 

temps infrautilitzat, s’ha 

reformat per treure-li 

el màxim rendiment.  

[3]
Acull a la segona planta el 

Centre de Normalització 

Lingüística El Prat i el 

Casal Municipal de la 

Gent Gran, mentre que a 

la planta tercera s’ubica 

l’Escola d’Arts del Prat.

[4]
El dissabte 26 d’octubre 

se’n va fer la inauguració 

oficial i una jornada 

de portes obertes.

El Centre Cultural 
El Remolar inicia 

una nova etapa
de servei a 

la ciutat

Afinals de l’any 2010 es va inaugurar el 
Cèntric Espai Cultural, al qual es van 
traslladar, procedents del Centre Cultu-
ral El Remolar, la Biblioteca Municipal 
Antonio Martín i l’Arxiu Municipal. A 
partir d’aquell moment, a l’equipament 
es van quedar només l’Escola d’Arts i un 
petit dipòsit documental de l’Arxiu.

A fi de treure el màxim rendiment 
d’aquestes dependències municipals, 
l’Ajuntament les ha reformat per tal 
d’adaptar-les als nous usos que acull 
des d’aquest mes d’octubre. 

Les obres van començar a principis 
d’any i s’han centrat en les plantes sego-
na i tercera, propietat de l’Ajuntament, 
ja que la baixa i la primera són privades 

(acullen un mercat i un aparcament, 
respectivament). 

Després de la reforma, l’edifici, cons-
truït l’any 1982, acull a la segona planta 
el Centre de Normalització Lingüística 
El Prat i el Casal Municipal de la Gent 
Gran, mentre que a la planta tercera 
s’ubica l’Escola d’Arts del Prat. També se 
n’ha rehabilitat la coberta, on es podran 
fer activitats esporàdiques, i netejat la 
façana. En total, la rehabilitació ha supo-
sat una inversió d’1,17 milions d’euros 
(comptant l’obra i el nou mobiliari), IVA 
inclòs. Part de l’obra ha estat subven-
cionada per la Diputació de Barcelona, 
dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.
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Aquest nou servei municipal vol ser un 
espai de trobada i de relació per a la gent 
gran, on aquesta pugui formar-se i gaudir 
d’activitats d’oci i de desenvolupament 
personal i social. El Casal ofereix espais 
relacionals (sala de jocs, lectura, con-
ferències, trobades), tallers d’informàtica, 
de manteniment físic (activitat física, ball, 

tai-txí, sardanes), d’expressió artística 
(marqueteria, treballs manuals, boixets) 
i formatius (memòria, lectura, escriptura).

Escola d’Arts del Prat

Abans , aquesta escola ocupava la mei-
tat de la segona planta i ara ocupa tota la 
tercera, amb la qual cosa, a més d’espai, 
ha guanyat unes instal·lacions més mo-
dernes. L’Escola d’Arts, gestionada per 

l’Associació d’Amics de l’Art del Prat, és 
un espai de creació, aprenentatge i inter-
canvi d’ex-periències culturals, tot apos-
tant per un aprenentatge personalitzat.

L’Escola d’Arts ofereix cursos per a to-
tes les edats, a partir dels quatre anys, 
en què s’adquireixen les capacitats tèc-
niques i teòriques de diverses àrees de 
creació: dibuix, pintura, ceràmica, escul-
tura, joieria, esmalts, cinema. 

Classe de 
català per 
a persones 
adultes del 

CNL. A sota a la 
dreta, aspecte 

de la façana 
de l’edifici.

Casal Municipal de la Gent 
Gran El Remolar
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A dalt, 
l’alcalde del 
Prat, Lluís 
Tejedor 
(extrem 
esquerre de 
la foto), va 
inaugurar 
oficialment la 
remodelació 
del Centre el 
26 d’octubre 
passat. A 
l’esquerra, 
una classe a 
l’Escola d’Arts. 

L’Escola d’Arts del Prat també acollirà 
i promourà exposicions, activitats, sorti-
des culturals i residències de projectes.

Centre de Normalització 
Lingüística
Els serveis i programes del Centre de 
Normalització Lingüística El Prat s’adre-
cen a la ciutadania i a tots els comerços i 
empreses del municipi. Ofereix cursos de 

català per a persones adultes, amb mo-
dalitats presencials (matí, tarda i vespre) 
i semipresencials (Parla.cat), des del ni-
vell inicial fins al de perfeccionament. Els 
certificats expedits tenen caràcter oficial. 
També ofereix cursos per a empreses i 
comerços, adaptats als diferents àmbits 
professionals.

El centre també gestiona el progra-
ma de Voluntariat per la Llengua, que 

posa en contacte persones que par-
len habitualment català amb persones 
que l’estan aprenent perquè el puguin 
practicar. El CNL El Prat també organitza 
i promou clubs de lectura, sortides cul-
turals, xerrades, tallers, teatre... En els da-
rrers mesos, aquest servei ha estat ubicat 
a les oficines del Teatre Modern ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Escola d’Arts del Prat

Horari
[ Dimecres de 9.30 a 12.30 h
[ De dilluns a divendres de 
17 a 20 h

Per a més informació
[ Tel. 93 370 85 01 (ext. 5571)
[ http://www.amicsartprat.org

Casal Municipal de la 
Gent Gran El Remolar

Horari
[ De dilluns a divendres de 10 a 
13 h i de 16 a 20 h 

Per a més informació
[ Punt de la Gent Gran
[ Cases d’en Puig, Serveis 
de Ciutadania 
[ Plaça de l’Agricultura, 4
[ Tel. 93 379 00 50 (ext. 5616)
[ www.casesdenpuig.cat

Centre de Normalització 
Lingüística El Prat 
de Llobregat (CNL)

Horari
[ Matins de 8 a 14 h i tardes 
segons hores convingudes

Per a més informació
[ Tel. 93 379 00 50 (ext. 5560)
[ www.cpnl.cat/xarxa/cnlelprat

[ www.vxl.cat
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portaveus dels Grups muNiCipals

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

Ens cal un pla d’equipaments  
l’artesà, el gran absent d’aquest estiu a la ciutat, 
ha esdevingut el protagonista de la passada Festa Major, 
a conseqüència de les declaracions de l’alcalde durant el 
tradicional sopar d’Amics del Prat. Tejedor va afirmar que durant 
els propers mesos se’n redactarà el pla d’usos i que durant 
el mandat 2015-2019 s’hi faran les obres corresponents.

val a dir que aquella teatral arrancada de “l’Artesà 
de tots”, quan l’Ajuntament el va llogar, s’ha traduït en més 
de vint-i-cinc anys de l’Artesà de ningú, si deixem a banda 
les rates i els coloms. Benvingut sigui l’anunci. Ara caldrà 
estar molt atents per veure el que s’hi fa i com es fa.

un altre gran edifici que ha fet vessar força tinta, és la 
reconstruïda granja de la Ricarda, a la qual ara pomposament 
anomenen Centre Cultural La Ricarda, però que resta tancada 
sense que, de moment, se li doni cap utilitat ni cultural ni de 
cap mena. Al marge de la situació econòmica i de crisi que 
estem patint i que, òbviament, desaconsella fer segons quines 
inversions, estem segurs que amb un xic d’imaginació, encara 
que fos puntualment, se’n podria treure un rendiment. 
Instal·lar-hi part de la Fira Avícola? Tal vegada el restaurant que 
estava previst? Generaríem llocs de treballs i estalviaríem diners.

tenim encara l’edifici del carrer Gaiter del Llobregat, 
de més de 3.000 m2, que l’Ajuntament va adquirir per quasi 4 
MEUR. Durant la darrera campanya electoral, ICV deia que seria 
la nova caserna de la Policia Local. El fet és que també està mort 
de fàstic i s’utilitza com a magatzem. Des de CiU, hem proposat 
en diverses ocasions utilitzar-lo per a la futura escola de música 
o com a viver d’empreses, per donar suport als emprenedors.

el fet és que al Prat no tenim un Pla d’Equipaments 
per posar ordre i evitar la improvisació i el malbaratament 
dels diners públics, com està passant amb la Torre Balcells.

www.ciuelprat.cat

Contra la pobresa i 
l’exclusió social
en un moment d’absoluta incertesa pel context 
econòmic, polític i social que vivim des de fa anys, les polítiques 
desenvolupades pels governs conservadors de Catalunya i 
d’Espanya estan agreujant la situació dels més desfavorits 
i estan abocant moltes persones i famílies a situacions 
d’empobriment i de risc d’exclusió social. Des del PSC reclamem 
al Govern de la Generalitat que situï com a una prioritat 
inqüestionable la lluita contra la pobresa al nostre país: 

- treballant per garantir uns ingressos bàsics per a 
les famílies en situació de pobresa a partir d’una reforma de 
la Renda Mínima d’Inserció que s’adapti a les noves realitats 
socials, o bé de l’impuls de la Renda Garantida de Ciutadania.

- assegurant la cobertura de les necessitats bàsiques 
alimentàries de la ciutadania, especialment dels infants, 
augmentant les partides de beques de menjador.

- actuant per resoldre el sobreendeutament de 
les famílies en habitatge, inclosa la dació en pagament. 
També fomentant el lloguer social, particularment amb 
pisos buits que siguin propietat d’entitats financeres.  

- impulsant accions específiques per abordar 
l’atur de les persones més grans de 50 anys.

- posant en marxa actuacions que facilitin la cohesió 
social i la prevenció de l’exclusió, especialment per a les persones 
aturades de llarga durada i joves. Cal impulsar els plans d’ocupació 
i les polítiques actives de qualificació i requalificació professional.

lluitar pels drets nacionals és lícit, convenient i 
necessari, però no a canvi d’abandonar les persones més febles. 

les banderes no es mengen.

    @PerezJP_
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portaveus dels Grups muNiCipals

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

Un alcalde sin fuelle, 
cansado y amodorrado  
el ayuntamiento de El Prat hace tiempo que parece 
más un microparlamento que un lugar en el que se tienen que 
debatir los asuntos de la ciudad. CiU se pasa el día pidiendo la 
independencia, el derecho a decidir, la autodeterminación o todo 
a la vez, que en el fondo es lo mismo. El alcalde Tejedor se lo 
vota siempre a favor, para asombro de sus votantes. 

sobre cuestiones de ciudad se habla poquito. En el 
último pleno municipal ni siquiera hubo un punto sobre El 
Prat. Fue una repetición de los debates que se celebran en el 
Parlament de Catalunya. Esta práctica nos parece una falta 
de respeto a los pratenses que pedimos soluciones reales a 
problemas concretos. 

echo de menos más debate sobre cómo reducir el paro 
en la ciudad, nuevas fórmulas para reducir el incivismo, para 
mejorar la seguridad ciudadana, la movilidad y la limpieza 
de nuestro espacio público. Estaría bien bajar selectivamente 
algunos impuestos a los que más lo necesitan, más 
contundencia para exigir la llegada del metro, que se acabe el 
puente para acceder al polígono pratense, más ayudas sociales a 
quienes sufren con más virulencia la crisis económica, un mejor 
aprovechamiento de nuestra playa y más facilidades para los 
emprendedores. 

entiendo que el alcalde, después de más de 30 años 
mandando, haya agotado sus ideas. Pero “haberlas haylas”. Ya 
toca rehabilitar el Artesà, poner en marcha La Ricarda, acabar 
la obra de La Capsa, exigir más plazas en la Escuela Oficial de 
Idiomas, buscar alternativas a las zonas azules, más guarderías, 
reducir el coste de la administración, nuevas alternativas de ocio 
para jóvenes, etc. El alcalde está adormecido, sin fuelle, cansado, 
sin ideas. Para afrontar los próximos años necesitamos más vigor, 
más ideas, más realismo y más ilusión. En El Prat hay muchas 
cosas por hacer.

www.antoniogallego.es

Con las pensiones no se juega
el 1 de enero de 2014 se prevé que entre en vigor, a golpe 
de mayoría parlamentaria del PP, la fórmula para actualizar 
las pensiones mediante el nuevo índice de revalorización, que 
oscilará entre un mínimo del 0,25% y el máximo de 0,25% 
más IPC. Así las cosas, está claro, que los pensionistas perderán 
poder adquisitivo. Pero incluso cuando la economía se recupere, 
el techo fijado por el Gobierno hará imposible que las pensiones 
recuperen el terreno perdido, ya que en este caso se ha previsto 
que esa cantidad sobrante vaya a la hucha de la Seguridad Social.

eso ya es un cambio a peor, pero incluso más grave es la otra 
parte de la reforma, que afectará a las pensiones de jubilación 
futuras a partir del 1 de enero de 2019 y que pretende ajustar la 
pensión inicial a la variación de la esperanza de vida. O sea, que 
se irán reduciendo los importes reales de las futuras pensiones.

las medidas anteriores, como los años cotizados 
de 35 a 37 o la edad en la que se accede a la jubilación de 65 a 
67, y estas nuevas, dejan claro que uno de los grandes objetivos 
del PP ha sido desmontar el sistema público de pensiones. A 
partir de ahora, quien quiera una pensión digna para el futuro 
ya puede acudir a cualquier sistema privado de pensiones… 
pagando más, claro. Los bancos, principales gestores de planes 
de pensiones privados, se deben de estar frotando las manos.

¿Hay alternativas? Por supuesto. Los recursos 
económicos que hay que inyectar en el sistema de pensiones, 
especialmente en los años de contracción económica, 
pueden provenir de otras fuentes. Como dijo el diputado 
de ICV-EUiA Joan Coscubiela: “Nada justifica que se 
busquen excusas para meter la mano en el bolsillo a los 
pensionistas, para tapar un agujero que no está provocado 
por las pensiones, sino por un déficit público producido por 
la bacanal especulativa, la quiebra del sistema bancario 
y las ayudas directas a fondo perdido a los bancos”.

www.iniciativa.cat/elprat
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La Caravana de l’Educació Viària, que organitzen la fundació 
Mapfre i la Policia Local del Prat, ha tornat un any més 
al Prat. Durant la tercera setmana d’octubre, l’alumnat 
pratenc d’entre 10 i 12 anys va passar pels jardins de 
la Pau per rebre sessions pràctiques i teòriques sobre 
conceptes bàsics de circulació. Vídeo a www.elprat.tv

CARAVANA DE L’EDUCACIÓ VIÀRIA

El dissabte 9 de novembre al matí se celebrarà a 
l’Escola del Parc la VI Jornada Tothom Educa, un 
espai de formació i treball conjunt entre famílies 
i altres membres de la comunitat educativa. Hi 
participarà Marta Comas, directora del projecte 
“Famílies amb Veu” de la Fundació J. Bofill, que parlarà 
del potencial de les famílies per canviar l’escola.

                                           VI JORNADA TOTHOM EDUCA

Aquest seminari, que es fa per segon any amb molta participació, vol situar 
les/els participants en millors condicions per tal d’abordar situacions 
com ara entrevistes de feina, reunions o presentacions públiques. On 
sovint hi ha la diferència, és en la forma de comunicar-nos. Està organitzat 
conjuntament pels departaments municipals de Dones, Joventut i 
Participació, amb la col·laboració del Teatre Kaddish i El Prat Comunicació.

SEMINARI DE COMUNICACIÓ: PERDRE LA POR
L’11 d’octubre, 123 alumnes de 1r de batxillerat 
del Prat van ser “universitaris/àries per un dia” 
participant als “Tallers de ciència: un dia a la Uni”, 
organitzats pel Campus del Baix Llobregat de la 
UPC a Castelldefels amb el suport de l’Ajuntament 
del Prat. Van assistir a diversos tallers, a una 
conferència i van conèixer l’oferta d’estudis i 
àmbits de recerca de les escoles del Campus.

                                           UNIVERSITARIS PER UN DIA 
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CARAVANA DE L’EDUCACIÓ VIÀRIA

Cada mes es fa als estudis d’El Prat Ràdio (91.6 FM), dins el 
magazín matinal Planeta Prat i en directe, el sorteig d’un àpat 
per a dues persones al restaurant del Xef del Mes, de la Xarxa “El 
Prat, Degusta’l”. A la foto, preparació del sorteig a càrrec de la 
regidora de Comerç i Turisme, Marta Mayordomo, i del xef del 
restaurant Axarquía, Tomás Rodríguez. Vídeo a www.elprat.tv

SORTEIG DEL XEF DEL MES

Un año más se ha celebrado en el Ayuntamiento el 
acto del Patrón de la Policía Local, un encuentro que 
ha servido para homenajear a agentes y ciudadanos 
que han destacado por alguna acción en favor de 
la comunidad. El sociólogo Juli Sabaté pronunció la 
ponencia “Policías locales, garantía de racionalidad
en la política de seguridad“. Vídeo en www.elprat.tv

PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL

A finales de octubre comenzaron las obras para añadir 
a la pl. Pau Casals 390 m2 correspondientes a un solar 
municipal (a la derecha de la imagen) que hasta ahora 
se encontraba tras una valla, junto a la churrería. Este 
nuevo espacio que ganará la plaza dispondrá de dos 
zonas de estancia, con árboles y mobiliario urbano.

AMPLIACIÓN DE LA PL. PAU CASALS

El diumenge 20 d’octubre va tenir lloc una nova edició del 
tradicional Aplec de la Tartana. Després d’un recorregut de les 
cavalleries pels carrers de la ciutat, l’aplec va arribar a la granja de 
la Ricarda, on hi va haver sardanes, actuacions de grups de cultura 
tradicional, música i dinar de germanor. Vídeo a www.elprat.tv

                  XVIIIè APLEC DE LA TARTANA
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Comença el camí cap
al nou teatre de l’Artesà
El primer pas és elaborar un pla d’usos que concreti les característiques del futur 
equipament. El projecte es podria fer realitat al llarg del proper mandat municipal

Entrada exterior al teatre del Centre Artesà, tancat des de finals dels anys 80.

Tal com recull l’acord de govern entre 
ICV-EUiA i el PSC per al present man-
dat municipal, l’Ajuntament del Prat 
està treballant en l’elaboració d’un pla 
d’usos que concreti quin ha de ser el 
futur del Centre Artesà, amb l’objectiu 

central de recuperar el teatre per a la 
ciutat. Aquest teatre es va construir 
l’any 1919 i es va tancar a finals dels  
anys 80 del segle passat, a causa del 
seu deteriorament, que suposava un 
risc per a la seguretat del públic que hi 

acudia. Durant la seva llarga història, el 
teatre de l’Artesà va acollir tant repre-
sentacions teatrals com passis de cine-
ma i festes populars.

L’Ajuntament ja ha encarregat dos 
estudis tècnics. Un d’ells és purament 
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arquitectònic, consistent a analitzar 
l’estructura de càrrega de l’edifici per 
valorar-ne l’estat i definir quins ele-
ments es poden mantenir. L’altre estudi 
és de contingut: quins usos, funcions, es-
pectacles i serveis podria acollir el tea-
tre del Centre Artesà. En aquest sentit 
s’estan estudiant diferents equipaments 
teatrals de Catalunya, amb l’objectiu de 
recollir idees i possibilitats. 

El pla d’usos estarà enllestit l’any vinent 
i tot seguit començarà l’elaboració d’un 
avantprojecte constructiu. El procés, 
però, no serà ni ràpid ni fàcil, tenint en 
compte la forta inversió que necessitarà 
el projecte, la seva dificultat tècnica i el 
context de crisi econòmica, que fa prio-
ritàries altres necessitats socials.

Visita d’arquitectes i tècnics municipals prèvia a l’inici de les obres de rehabilitació del bar de l’Artesà.

Aspecte interior del bar de l’Artesà dies abans del seu tancament per sotmetre’s a obres de rehabilitació.

L’Ajuntament ha encarregat 
dos estudis tècnics, un 
d’arquitectònic i un altre 
de contingut i gestió, per 
elaborar un pla d’usos

ESTUDIS TÈCNICS

Segons va anunciar l’alcalde 
del Prat, Lluís Tejedor, aquest 
serà el projecte cultural 
més important del proper 
mandat municipal a la ciutat

PROJECTE IMPORTANT

Les obres de rehabilitació 
del bar finalitzaran al 
març. Abans de l’estiu 
ja s’havien enderrocat 
diversos espais sobrants

REHABILITACIÓ DEL BAR

Pla d’usos                         
l’any vinent

Aquest serà “el projecte cultural més 
important del proper mandat”, en pa-
raules de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
qui va anunciar públicament durant el 
sopar de Festa Major de l’entitat Amics 
del Prat la intenció de l’Ajuntament de 
recuperar el teatre de l’Artesà.

Al marge d’aquest anunci, tots els 
portaveus dels diversos grups polítics 
municipals ja tenien coneixement, des 
d’abans de l’estiu, de l’elaboració del 
pla d’usos. 

Obres al bar

Després que, abans de l’estiu, s’ender-
roquessin diversos elements i espais ob-
solets i amb presència de fibrociment, 
aquest mes d’octubre han començat 
les obres de rehabilitació del bar de 
l’Artesà, que acabaran al mes de març. 
La reobertura del local es farà un cop 
s’hagi completat el procés d’adjudicació 
de l’explotació del servei ❧

Vídeo a www.elprat.cat



el prat

18
novembre 13

El 5 d’octubre va tenir lloc “Coordenades 
2013”, a càrrec de la Xarxa de Creació al 
Delta del Llobregat La Lanzadera, una 
organització col·laborativa que vol fer vi-
sible el treball dels i les artistes i generar 
un espai de trobada on s’impulsi la for-
mació, el debat i la reflexió a l’entorn de 
les pràctiques creatives en relació amb el 
context social i polític. 

“Coordenades” s’autofinança a partir del 
micromecenatge fet des de La Lanzadera 
al llarg de tot l’any, com la venda de samar-
retes dissenyades i estampades pels ma-
teixos artistes o l’organització d’activitats 
artístiques dins dels festival “Esperanzah”. 

La segona edició del 
projecte “Coordenades” 
porta 21 artistes a 
espais públics del Prat

A la segona edició de “Coordenades” 
van participar 21 artistes de diverses ciu-
tats del delta del Llobregat, sota el lema 
“Ballant sota el diluvi”, en referència al 
moment de crisi que estem vivint. Boti-
gues, locals buits i carrers del Prat es van 

inundar de múltiples disciplines artísti-
ques: pintura, escultura, performance, 
instal·lació, música, fotografia... Els i les 
creadors/es explicaven a peu de carrer 
en què consistia la seva obra. Més infor-
mació a http://lalanzadera.net ❧

Una instal·lació del Coordenades d’enguany, “Paraules buides”, de Mariano Ríos, a la pl. de la Vila.

Art per
aguantar 
el diluvi
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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

Cia Puntuals-ASCUR SEB
Fills
Amb Paula Torres, Irine Crivillés, 
Laia Sors, Carla Urpina, Judit Tuneu, 
Meritxell Bou, Maria Oriol, Marta Bigas 
i Cèlia Codina
A través d’un grup de nou joves 
actrius, ens endinsarem en la seva 
còmica visió de la infància i la 
maduresa.
Diumenge 10 

Linkafesta 
Una cita per tota la família, on descobrim com la 
tecnologia també potser una eina ben poderosa per 
fomentar la creativitat dels infants. 
· Fem música interactivament!, instal·lació audiovisual 
interactiva a càrrec d’Antoniomechas
· Demostració de robòtica educativa, a càrrec del 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
· Pinzell musical, demo-taller a càrrec de Les Luthiers 
Drapaires
· Somnis pintats, instal·lació interactiva a càrrec de 
Paloma Mateos i Sandra Garcia
Centre Cívic Jardins de la Pau. A les 12 h 

CLAP. Concurs de Teatre Jove
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Diumenges, a les 18 h. Entrada: 3 €

La Tropa Teatre
Supertot
Amb Oriol Porta, Maria Cachot, Eduard Tardà, 
Gerard Cárceles, Marta Graciani, Marta 
Sanvicente, Maria Fornas, Marina Tolosa, 
Júlia Ortiz, Ruth Hernàndez, Andrea Reinoso, 
Raül Sanjuan, Òscar Cisa, Àlex Monteys, 
Judith Porta, Quim Llisorgas i Javier Graciani 
Bill, periodista en un diari d’una gran ciutat, 
feble i desnerit, és el gran Supertot, heroi dotat 
de súperpoders. Un gran perill amenaça la 
ciutat i Supertot ha d’impedir que tingui èxit. 
Però no tot és el que sembla...
Diumenge 17

Cia Yorrick
L’ocàs de la 
desesperació 
Amb Joan Cervera, Zaira Grave i 
Àlex Gascó 
Obra ambientada a l’edat mitjana, en 
un regne imaginari anomenat “Yorrick”. 
Els personatges hauran d’enfrontar-se a 
grans perills que amenacen el regne.
Diumenge 24

TICDay v.1.0
Minipresentació de projectes i activitats 
digitals... 
Accions digitals des de la cultura que s’estan 
realitzant a la ciutat. Un espai per conèixer-les 
de primera mà i experimentar amb sons, teatre, 
música, fotografia, realitat virtual, interactius, 
gastronomia...
Més informació a: www.centric.elprat.cat
Cèntric Espai Cultural. A les 17.30 hD
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Enric Ribalta i Berta Ros
Recital per a flauta i piano amb el 
flautista pratenc Enric Ribalta i la 
pianista Berta Ros. Un programa 
atractiu i variat que parteix de dues 
idees: la relació entre Catalunya i 
França i l’equilibri entre la música 
del barroc i la del segle XX.  

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 9, a les 19 h. Entrada: 10 € 

 

 Cia. Les Antonietes
 Stockmann 

Amb Annabel Castan, Bernat Quintana, 
Pep Ambròs, Mireia Illamola i Arnau Puig
Direcció: Oriol Tarrasón
Què passa amb la recerca dels ideals quan 
ens obliga a transgredir les normes i les
institucions establertes i posa en perill el 
benestar individual? Fins on pot arribar un 
individu tot sol? Fins on és pot deixar endur 
pel seu desig d’acció? L’Heroisme en aquest 
cas, pot ser sublim o ridícul?

Teatre Modern. Diumenge 3, a les 19 h 
Entrada: 12 € 
En acabar l’espectacle hi haurà debat amb 
la companyia

TEATRE KADDISH
Los encantos de la Culpa, 

de Calderón de la Barca
Amb Aroa Esteban, Isabel 
Núñez-Castro, Dúnia Pellisa 
i Joana Romero
Direcció: Pau Bou
Teatre Kaddish. Fins al 10 
Divendres i dissabtes, 

a les 20 h. Diumenges, a les 19 h  Entrada: 5 € 

Los engranajes, de Raúl Hernández Garrido
Amb Judith Aguilar, Aroa Esteban, Marc García, Núria Inés, 
Ana Martínez, Rubén Ortega, David Roiz, Joana Romero
Direcció: Pau Bou
Teatre Kaddish. Divendres 15 i dissabte 16, 
a les 20.30 h. I diumenge 17, a les 19 h

Flors Carnívores, d’Anna Maria Ricart
Amb Clàudia Benito, Alba José i Clara de Ramon
Direcció: Marc Chornet Artells 
Teatre Kaddish. Dissabte 30, a les 20.30 h. Entrada: 6 €
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Concerts de Santa Cecília
Commemoració del Dia de la Música i dels músics
Entrada gratuïta amb invitació, vegeu www.elprat.cat

Unió Filharmònica del Prat
Teatre Modern. Dissabte 16, a les 19 h 

Banda de Música del Prat 
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 23,  a les 19 h

Associació Musical del Prat 
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 24, a les 18.30 h

MDC Teatre
L’embolic
La recaptació de l’espectacle es 
destina a l’ONG PROKARDE i els seus 
projectes solidaris.

Teatre Modern. Diumenge 24, 
a les 19 h. Entrada: 3 € 
(Per adquirir l’entrada cal contactar 
amb l’Escola Mare de Déu del Carme)

No sólo duelen 
los golpes 
Teatre Modern
Dimarts 26, a les 18.30 h

Cia. Els Pastorets
No em toquis 
la “flor”
Teatre Modern
Diumenge 1 de desembre, 
a les 19 h. Entrada: 6 €

Los Hermanos 
Cubero 
Fusió ideal del bluegrass nord-americà 
amb la música tradicional castellana. 
Una proposta amb tant de sentit de 
l’humor com de rigor. Aterren al Prat per 
presentar-nos el seu darrer treball Flor de 
Canciones (2013). 

Cèntric Espai Cultural. Divendres 1, a les 21 h 

El procés
Tot i la seva aparença de festival “normal”, 
els concerts de 4 Raons han tingut un procés 
previ poc habitual. En aquesta xerrada 
parlarem sobre les trobades entre els músics i 
els ciutadans, les idees sorgides en aquestes 
tertúlies i els concerts que hem gaudit durant 
aquesta edició del Festival.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 2, a les 19 h 

Anímic
Tornen al Prat per 
presentar el seu nou 
disc Hannibal. Un 

treball que anuncia les seves ganes de 
canvi i on jugaran amb ritmes contundents 
i electrònica, arriscant amb temes que van 
des de l’industrial el dream pop. 
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 2, a les 21 h

Piulades musicals
Actuacions musicals de 15 minuts de 
grups de la ciutat.
Biblioteca Antonio Martín
Dilluns, a les 20.45 h
Si voleu participar envieu un mail a 
bufetllibre@elprat.cat

Dilluns 11. Rotten Apples
Dilluns 18. Buenmojo
Dissabte 23, a les 18.45 h. Graffi Ka
Dilluns 25. Point in mouth

Cine club
Amour (Amor), 
de Michael Haneke
2012, Àustria, França, Alemanya 
Idioma: francès (VOSE)
Amb Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert, William Shimel, 

Ramon Agirre i Alexandre Tharaud
Una parella d’octogenaris, antics professors de música, 
viu retirada a la ciutat de París. Quan la dona pateix una  
greu paràlisi, els lligams emocionals entre tots dos es 
posaran a prova.

Cine Capri. Dimecres 13, a les 20 h

El cine de Frida
Grbavica, 
el secret 
d’Esma, 
de Jasmila Zbanic
Esma vol que la seva filla 

participi en un viatge organitzat pel seu col·legi. 
Bastaria amb un certificat provant que el seu 
pare va morir com un màrtir durant la guerra 
per a que l’excursió sortís a meitat de preu, però 
Esma sempre dóna llargues a Sara quan aquesta 
demana el certificat. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 6, a les 17 h 
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Programació 
Cine Capri
Estrena simultània de: 

Thor: el mundo oscuro 
(31 d’octubre, 1, 2 
i  3 de novembre), 
Séptimo (8, 9 i 10),
Los Juegos del 
Hambre: En Llamas 
(22, 23 i 24) i 

Frozen, el reino del hielo  (29 i 30 de 
novembre i  1 de desembre)
Per confirmar dates i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o a www.cinecaprielprat.com



Jaume Estruch
Paisatges viscuts
Exposició, organitzada per l’Arxiu, 
que ens situa en el Prat en què va 
néixer l’artista, amb una mostra de les 
seves obres conservades al fons d’art 
municipal i un recorregut per la seva 
vida i obra. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins a l’1 de desembre

Estiu insòlit’13 
Exposició fotogràfica de les millors imatges del Concurs 
“Estiu Insòlit 2013”, fetes per joves entre 15 i 30 anys, 
dels seus viatges i activitats estiuenques. 

Biblioteca Antonio Martín. Fins al 8 

Salvador Vicente
Càncer, una lluita fins al final
Exposició que consta de 26 fotografies que reflecteixen 
la lluita de la M. Rosa Casanovas i Rosa Clemente per 
superar el càncer.
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Fins al 20   
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ENCARA ES PODEN 
VISITAR 
Hi havia una vegada 
el Prat

L’Arxiu municipal 
vol apropar la 
història del Prat als 
més petits, d’una 
manera divertida 
i activa. De la mà 
del Pau i la Marina, 
els protagonistes 
del nostre relat, 
coneixerem alguns 

dels moments més destacats del nostre 
passat col·lectiu.

Cèntric Espai Cultural
Fins a l’1 de febrer

Visites comentades per a famílies: 
Diumenge 3, a les 12.30 h i 
divendres 29, a les 19 h

Josep Ferret 
Singularitats 
històriques del 
Prat d’abans 
Xerrada de 
l’historiador Josep 
Ferret sobre alguns 

dels aspectes més característics de la 
història local. Organització: Tintablava 
Associació d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín 
Dilluns 11, a les 19.15 h

Món contemporani
Presentació dels Silencis 

Mediàtics 2012 
L’Anuari MÈDIA.CAT mostra quinze 
reportatges en profunditat sobre 
quinze temàtiques que durant l’any 
2012 van ser silenciades pels mitjans 
de comunicació. Presentació a càrrec 
de Roger Palà i Bertran Cazorla

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 19 h 
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Tertúlies entre fans 
de l’Art 

Jo pinto! (4) 
Els artistes Erico 
Pesin Whitelegg 
i Javi Galán 
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 7, a les 19.30 h 

Margarita Espuña presenta 
Lágrimas rojas
Organització: Club de Lectura Casa de Andalucía

Casa Andalucía. Dimecres 13, a les 19 h

Pere Bou i Antonio García Vega 

presenten A versos 
Dos amics, que durant anys han compartit poesia 
pròpia i aliena al voltant d’una copa de vi, han decidit 
fer realitat aquest projecte bilingüe de poesia. 

Biblioteca Antonio Martín
Divendres 15, a les 19 h 

Conèixer Món 
Francesc 
Santolària presenta 
Per més temps que passi 
Ens visitarà una de les sorpreses 
literàries de l’any, amb la seva 

segona novel·la, que tracta dels oblits interessats del 
passat d’una família. 

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 21, a les 19 h 

En veu alta 
Lectura compartida del còmic Quiéreme bien, 
de Rosalind B. Penfold, en commemoració al Dia 
Internacional contra la violència vers les dones

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 27, a les 18.30 h

11è Clic Prat
Mostra’ns la teva Festa Major!

Exposició de les 
imatges finalistes i 
guanyadores de les 
diferents categories, del 
concurs fotogràfic de la 
Festa Major.

Centre Cívic Jardins 
de la Pau. Fins al 29

Relacions íntimes 
a l’Escola d’Arts
Els retrats fotogràfics, captats per la fotògrafa 
Encarna Boada, es relacionen amb conceptes 
que sintetitzen aquests sentiments.

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Fins al 29 

Raúl García
De prop
Organització: Tataricum

Cèntric gastrobar by ONA nuit
Fins al 14 

L ectura#Sucret2013 V de Visible
3es Jornades de Suport a la Creació al Prat. 
Consulteu el programa a www.unzip.elprat.cat
· Dimecres 20, a les 19 h. “Visibilitat i 
comunicació. dels mitjans tradicionals al les 
xarxes” amb Marta Berenguer i Bruno Sokolowicz
· 21 i 22, de 19 a 21 h i 23 d’11 a 14 h. 
Taller: Projectes artístics i visibilitat, 
a càrrec d’Óscar Guayabero. Cal inscripció prèvia
· Dissabte 23, a les 17 h. Taula rodona: 
La visibilitat: desitjos, mites i responsabilitats, 
amb Joan Morey i el col·lectiu Venga Monjas 
Moderador: Ferran Pozo

Beca Jaume Codina de Recerca d’Història Local
Presentació del resultat de la recerca de Pau Vinyes sobre La Segona República al Prat 
de Llobregat (1931-1936). De l’esperança a la desfeta, Beca de Recerca 2011. 
A continuació, Jordi Gibert, guanyador de l’edició 2013, presentarà el projecte que 
desenvoluparà: En els orígens del Delta. Poblament, producció econòmica i poder polític 
en el curs inferior del Llobregat, entre l’antiguitat i l’època comtal (segles V-XI)
Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 19, a les 19 h



TEATRE I MÚSICA
Avui toca concert!
Enric Ribalta i Berta Ros
Si voleu sentir música clàssica, veure els instruments i 
els músics a prop, sense els formalismes d’un concert, 
hi esteu convidats! Podreu gaudir de l’experiència amb 
la llibertat que necessiten els infants: un tast  musical 
de 15 minuts per als més petits. 

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 9, a les 18 h

Clown per un dia! 
El taller de clown serà una experiència per compartir 
l’humor i la imaginació de la cia. La Bleda amb tota 
la família.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 10, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

La Bleda
Històries 
de la Bleda
La Bleda viu en un carretó que porta 
de tot. També porta rodes, és clar! 
Per això pot anar pel món, explicant 
històries que li passen. Històries 

d’amics verdures, amics del món. Un viatge per la 
imaginació i la fantasia amb un somriure. 
Organització: La Xarxa del Prat 

Teatre Modern. Diumenge 17, a les 18 h 
Entrada: 5 € 

I  
nf

an
til

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 9. Contes del germans Grimm, 
amb Anna García
Dissabte 16. Contes del germans Grimm, 
amb Anna García
Dissabte 23. Contes del germans Grimm, 
amb Lídia Clua 
Dissabte 30. Rumpelstiltskin i les set 
cabretes i el llop, amb Blai Senabre 
Divendres 8, a les 18 h. Storytime 
(conte en anglès): Phantom Manor 
Dissabte 23, a les 11 h. L’hora dels nadons 
amb els 5 sentits: l’oïda, amb Santi Rovira 

Taller d’educació 
emocional mitjançant 
els contes 
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 30, a les 11 h

TALLERS
Cada mes la Biblio 
fa tallers 
Els nans de Blancaneus celebren l’any dels 
Germans Grimm, amb David Pujol
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 18 h

Art en família
#7: Com és el meu Prat? (Haiku visual!) 

amb Montse Sans 
Activitat recomanada per a 
nens i nenes de 4 a 8 anys, 
acompanyats d’un adult

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 17, a les 12 h 

JOC
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 9. Fem una marioneta 
Dissabte 16. Expliquem un conte!
Dissabte 23, a les 17 h. El Racó del Joc 
visita la biblioteca. 
Dissabte 30. La rateta presumida

Club de gastronomia
Tast de vins amb Joffre Tarridas
Petita introducció al món del vi amb el Nas d’Or 2013 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 6, a les 19 h Preu: 4 € 

Espai obert de circ
Espai d’assaig obert per provar i entrenar tècniques 
de circ: equilibri, acrobàcia, aeris i malabars. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 22, a les 18 hores

Activitats de lleure 
del mes de novembre

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

Dimecres 13
SORTIDA: PALAU DE LA MÚSICA 
CATALANA
Visitarem aquest Palau construït 
per l’arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner, una de les sales de 
concerts més singulars del món i un 
dels monuments més representatius 
del Modernisme català. Amb un guia 
coneixerem la seva història, el seu art i 
altres curiositats.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran
Preu: 15 €
Places limitades

DIJOUS  14, 21 i 28
TALLER D’HABILITATS 
INTERPERSONALS
Taller per millorar la comunicació i 
aprofundir en les relacions entre les 
persones.
3 dies d’11.30 a 12.30 h al Casal 
Municipal de Gent Gran el  Remolar
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent Gran
Preu: 5 €
Places limitades

DiMECRES 27
CAMINADA VORA EL RIU 
LLOBREGAT
Farem un recorregut a peu de uns 
7 km per la vora del riu.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran
Gratuït
Places limitades
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La Beca Jaume Codina Vilà de recerca 
d’història local de l’Ajuntament del Prat, 
dotada amb 3.000 €, ha estat atorgada a 
l’historiador pratenc Jordi Gibert Rebull 
per la seva proposta de treball “En els 
orígens del Delta. Poblament, produc-
ció econòmica i poder polític en el curs 
inferior del Llobregat, entre l’antiguitat i 
l’època comtal (segles V-XI)”. 

El projecte planteja l’estudi d’un perío-
de poc conegut de la història del Prat, an-
terior als treballs de Jaume Codina i que 
no compta amb un estudi monogràfic. 

Jordi Gibert és doctor en història me-
dieval per la Universitat Autònoma de 

La Beca Jaume Codina 
d’història local s’atorga 
a un estudi sobre el 
delta dels segles V a l’XI

Barcelona, on ha desenvolupat activi-
tats docents, ha participat en nombro-
ses excavacions arqueològiques i ha 
publicat diversos treballs.

Les recerques desenvolupades com 
a resultat de les beques Jaume Codina 

es poden descarregar gratuïtament de 
www.patrimonicultural.elprat.cat.

El 19 de novembre es presentaran els 
resultats de la Beca 2011, concedida a Pau 
Vinyas per un projecte sobre la República 
al Prat, així com el projecte de Gibert ❧

Els pobladors medievals del delta habitaven un territori inhòspit i difícil.

En els
nostres 
orígens 
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El Modern 
aixeca de 
nou el teló
Ha tancat quatre mesos 
per treballs de renovació 

El 3 de novembre, amb l’obra Stock-
mann, el Teatre Modern va reobrir al pú-
blic després de quatre mesos tancat per 
reformes. La renovació del teatre, cons-
truït el 1930, ha consistit a revestir-ne les 
parets, repintar-ne els terres, el vestíbul i 
les façanes, millorar-ne les línies de so i 
climatització, i substituir-ne les butaques. 
Part de l’obra ha estat subvencionada 
per la Diputació de Barcelona, dins del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
Els seients de platea són nous, mentre 

que els del galliner són els sobrants de 
l’auditori de Torre Balcells, que ha reduït 
l’aforament amb motiu de la instal·lació 
allí de l’Escola Municipal de Música ❧

                  Aspecte interior del teatre dies abans de la seva reobertura.

La façana amb els nous colors.

Pistas de pádel en el Parc 
del Riu 

[ La empresa Go 
Play Padel invierte 
más de 1,5 millones 
de euros en la 
construcción de un 
centro deportivo con 
14 pistas de pádel 
en unos terrenos
de 9.000 m2 (foto) 
calificados como 
equipamiento 
deportivo en el Parc 
del Riu. El centro contará con escuela 
de pádel, gimnasio, vestuarios y un 
restaurante abierto a todo el mundo. 
Las obras, ya iniciadas, finalizarán 
antes del verano.]

Carxofa, pota blava, 
economia i turisme

[ La regidora de Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament del Prat, Marta 
Mayordomo (a l’esquerra a la foto), 
ha participat en les VII Jornades 
de Patrimoni del Baix Llobregat 
amb una ponència sobre com els 
recursos naturals 
i la gastronomia 
vinculada als 
productes autòctons 
de qualitat, el pota 
blava i la carxofa 
Prat, poden contribuir 
a la dinamització 
econòmica del territori 
i dels seus atractius 
turístics.]
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Fomentar la participació i l’esperit crític dels adolescents i joves, un dels objectius del nou servei.

Aquesta tardor, l’alumnat dels instituts 
de la ciutat està trobant als seus cen-
tres un nou servei d’informació i asses-
sorament. Són els Punts d’Informació 
Juvenil, PIJ, un projecte de la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament que pretén 
fer arribar a adolescents i joves tot el que 
necessiten saber sobre els itineraris for-
matius, activitats juvenils que es fan al 
Prat, projectes de participació...

Els PIJ s’ubiquen a la recepció dels ins-
tituts a l’hora del pati, on un/a professio-
nal de Joventut informa tots i totes les 
alumnes que s’hi vulguin acostar.

Punts de contacte i relació

Els PIJ es coordinen des d’El Lloro, Serveis 
de Joventut i volen ser punts de referèn-
cia de la informació i assessorament, cen-
tres de suport generadors d’iniciatives, 
un lloc de contacte i de relació de 
col·lectius, així com espais de treball per 
a la dinamització i la participació.

Aquest projecte també vol potenciar 
l’esperit crític i la cooperació entre joves, 
i es facilitaran totes les eines per engres-
car a aquest col·lectiu a convertir idees i 
inquietuds en nous projectes i fomentar 
així una joventut més participativa ❧

Més informació a www.joves.prat.cat

Informació 
juvenil als
instituts

Servei d’assessorament 
per a adolescents i joves 
als centres de secundària
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Estudiants brillants reben 
premis dins i fora del Prat

Els i les joves estudiants del Prat que du-
rant el 2013 han vist reconegut el seu èxit 
acadèmic demostren que la nostra ciutat 
ofereix una educació de qualitat. És, tam-
bé, un èxit  de la comunitat docent, de les 
famílies i de les institucions educatives. 

Jóvenes Investigadores

Dels 40 treballs seleccionats a tot l’Estat 
en el Certamen Jóvenes Investigadores 
de l’Instituto de la Juventud, tres eren del 
Prat. El més destacat, l’elaboració d’una 
estació meteorològica amb l’eina infor-
màtica Arduino, fet per Marc Belmonte i 
Armin Shams, de l’Institut Baldiri Guilera, 
tutoritzats per Emilio Llorente. Aquest 
treball ha rebut altres prestigiosos pre-
mis de la comunitat científica espanyola. 

Dos treballs pratencs més van rebre 
un accèssit: un sobre arquitectura bio-
climàtica, a càrrec de Judit Garcia i Iván 
Quintero, també del Baldiri Guilera i tu-
toritzats per Llorente, i un treball sobre 
la intel·ligència de les gavines, de Maria 
Carmona, de l’Institut Estany de la Ricar-
da, tutoritzada per Plácido Fernández. 

Beques Rotary

El 18 de setembre, l’Associació Rotary 
Club del Prat va lliurar les beques per al 
finançament de la matrícula del primer 
curs d’universitat tenint en compte, en-
tre altres aspectes, l’expedient acadèmic. 

Han estat becats Esther Iglesias, de 
l’Institut Salvador Dalí; Angélica Nathaly 
Amagandi, del Ribera Baixa, i Marc Bel-
monte, del Baldiri Guilera. 

Altres reconeixements

La pratenca Noemí Arbós ha rebut el 
Premio Nacional de Fin de Carrera pel 
seu expedient acadèmic, el millor de tot 
l’Estat en l’especialitat d’enginyeria tècni-
ca de telecomunicació. Arbós va estudiar 

Estudiants del Prat han rebut, durant l’any 2013, reconeixements per l’èxit aconseguit 
en l’àmbit acadèmic. Són un exemple i un estímul per a altres joves de la ciutat

l’ESO al centre Nostra Senyora del Mar. 
Un altre pratenc, Israel Cañadas, que va 
estudiar a l’Institut Salvador Dalí, ha estat 
becat a l’Institut Hospital del Mar per in-
vestigar sobre teràpia molecular del càn-

cer. Finalment, Artur Urrios, exalumne del 
Salvador Dalí,  ha estat becat per l’Obra 
Social de “la Caixa” per fer el doctorat a 
la Universitat Pompeu Fabra en biologia 
sintètica i biomedicina ❧

Premiats al Certamen Jóvenes Investigadores. D’esquerra a dreta: Marc Belmonte, Armin Shams, 
Emilio Llorente, Plácido Fernández, Maria Carmona, Iván Quintero i Judit Garcia. 

Beques Rotary. D’esquerra a dreta: Marta Mañes, directora de l’Institut Baldiri Guilera; Marcel 
Rodà, director de l’Institut Salvador Dalí; Pilar Eslava, regidora d’Educació; Miquel de la Torre, 
director de l’Institut Ribera Baixa; Esther Iglesias, alumna becada; Lluís Tejedor, alcalde del 
Prat; Angélica Nathaly Amangandi, alumna becada; Marc Belmonte, alumne becat, i Pere Azuara, 
president del Rotary Club del Prat. 
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La reutilización de 
objetos usados en 
buen estado, a los 
que se puede dar 
una segunda vida, 
gana cada día más 
adhesiones. En este 
campo, El Prat se está 
convirtiendo en un 
referente para otros 
municipios, debido 
al éxito de iniciati-
vas como el servicio 
“Recuprat”, situado 
en la Deixalleria, o el 
mercado de segun-
da mano de venta e 
intercambio, que se 
celebra cada primer 
domingo de mes en 
la pl. de Pau Casals. 

La reutilización tie-
ne ventajas tanto 
ambientales como 
sociales, ya que redu-
ce la producción de 
residuos y permite el 
disfrute de productos 
a coste cero  o a pre-
cios muy inferiores a 
los del mercado. 

“Recuprat”, a tope

El servicio “Recuprat” funciona los do-
mingos y es gratuito. Allí podemos lle-
var cualquier objeto en buen estado 
que ya no vayamos a usar, o bien po-
demos llevarnos del espacio reservado 
cualquier otro que nos interese, hasta 
un límite de dos objetos por día. “Recu-
prat” recibe casi 1.500 visitas y permite 
la recuperación de unas 9 toneladas 
de objetos al año.  Más información en 
www.elprat.cat/neteja.

El éxito del servicio “Recuprat”, situado en la Deixalleria, y del mercado mensual de 
segunda mano sitúan a la ciudad como un referente en el campo de la reutilización 

Este mercado de 100 paradas está total-
mente consolidado y lo visitan más de 
mil personas cada primer domingo de 
mes para comprar o intercambiar obje-
tos. La media es de 420 artículos vendi-
dos o intercambiados —es decir, reutili-
zados— cada jornada.

El mercado, que se ubica en la pl. de Pau 
Casals, dispone de un activo mercado vir-
tual en Internet: http://www.mercatse-

gonamadelprat.blogspot.com.es/ ❧

La recuperación de objetos 
usados se afianza en El Prat

El servicio “Recuprat”, ubicado en la Deixalleria, funciona los domingos y es gratuito. 

Libros de texto
Un campo donde crece la 
reutilización es en los libros de texto. 
Representantes de la comunidad 
educativa de El Prat impulsan el 
proyecto SORELL (Sostenibilitat 
i Reutilització de Llibres), que ha 
permitido generalizar esta práctica 
en los centros educativos de primaria 
y secundaria de nuestra ciudad.

Mercado de 
segunda mano
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En el marco del programa “Trobades 
empresarials”, el Centro de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de El Prat 
promueve encuentros, tanto presencia-
les como virtuales, entre los y las em-
presarias del municipio y del entorno. 

Más de 40 empresarias/os de la ciu-
dad  participaron el 19 de septiembre 
en la jornada “Herramientas de marke-
ting online para pymes“, organizada 
por la ACIP (Asociación de Empresarios 
de El Prat). El objetivo fue comprender 
los aspectos esenciales del marketing 
digital para el desarrollo del negocio, 
tanto en la búsqueda de los primeros 

El Centro de Promoción 
Económica de El Prat 
promueve los encuentros
entre empresarios/as

clientes como en su crecimiento. El 10 
de octubre se realizó la jornada de “net-
working” (trabajo en red) entre jóvenes 
empresarios/as de El Prat y comarca, 
organizada por Pimec Joves Empresa-
ris (www.pimecjoves.org), que expli-

có qué puede hacer esta organización 
por ellos/as, defendiendo sus intereses 
colectivos y ofreciéndoles actividades y 
servicios diversos: el lobby institucional, 
newsletter informativo, financiación, 
formación, jornadas, etc ❧

Momento de la jornada de “networking” entre jóvenes empresarios/as de El Prat y comarca.

Empresa
y redes
sociales 
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Després de l’èxit de les darreres Jorna-
des Gastronòmiques Pota Blava i Carxofa 
Prat, que assolien la seva quarta edició, i 
de l’últim Quinto Tapa 2012, l’Associació 
de Gastronomia i Turisme del Prat i el 
Baix Llobregat (AGT) torna amb una 
nova edició del Quinto Tapa Pota Blava. 

Aquesta ruta gastronòmica se cele-
brarà entre el 15 de novembre i el 15 
de desembre i culminarà a la Fira Aví-
cola. Enguany hi participaran més de 30 
bars i restaurants del Prat, en els quals 
podrem tastar diferents tapes, amb 
l’objectiu de dinamitzar i promoure la 
restauració local i el producte de qua-
litat autòcton, el pollastre pota blava 
(protagonista d’aquesta edició), la car-
xofa Prat i el producte fresc del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

Més premis i el Fira Tapa

Els bars i restaurants que hi participen 
faran una doble proposta de degusta-
ció: la tapa Pota Blava (3,5 €) i la tapa 
especialitat de la casa (2,5 €) amb un 
quinto Damm. 

La ruta d’enguany ha dividit el Prat en 
quatre zones i s’atorgaran diferents pre-
mis segons la quantitat de tapes con-

Entre el 15 de novembre
i el 15 de desembre

El pollastre de raça Prat és el protagonista d’aquesta edició del Quinto Tapa.

sumides a cada zona i segons les zones 
recorregudes: “Tapaporte Or”, “Tapapor-
te Argent” i un premi per als que facin 
fotografies amb Instagram.

També hi haurà premis a la millor tapa 
i al o a la millor cambrer/a. Finalment, els 
bars i restaurants tenen l’opció d’oferir 
una Tapa Solidària, l’import de la qual es 
dirigirà a projectes solidaris.

Coincidint amb la Fira Avícola Raça 
Prat dels dies 13, 14 i 15 de desembre, 
AGT organitzarà el Fira Tapa al Pavelló 
Gastronòmic, on tindran un espai reser-
vat molts dels restauradors participants 
de la Ruta, que podran oferir la seva 
oferta del Quinto Tapa en aquest espai 
de la Fira ❧

Innovació i 
xarxes socials 
Al web www.quintotapa.cat 
apareixerà un plànol del Prat on els 
establiments participants estaran 
geolocalitzats i es podrà accedir 
a tota la informació de l’oferta de 
tapes dels bars i restaurants. A més, 
el web actuarà com a portal de 
referència a través del qual es podrà 
accedir als diferents perfils de les 
xarxes socials de Facebook, Twitter, 
Instagram i Social FourSquare d’AGT.

Nova ruta 
Quinto Tapa 
Pota Blava 
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La gran majoria de nosaltres coneixem 
les injustícies que hi ha al món, la 
crueltat de les tortures i la indefensió 
d’homes i dones anònims que lluiten 
per preservar la seva vida i el seu 
hàbitat; però quan tot això ens ho 
expliquen unes persones que ho 
han viscut personalment, aquesta 
informació —sovint massa llunyana 
de la nostra realitat— es converteix 
en un testimoni esfereïdor que 
activa tots els sentits i que ens fa 
entendre millor que els Drets Humans 
són un bé molt preuat que hem de 
defensar des d’arreu del planeta.

Tres persones 
que lluiten 
per la defensa 
de la dignitat, 
la justícia i 
la llibertat

Marco Arana
Alma Masic
Idagja Lachgare  
Activistes en defensa dels 
Drets Humans
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Aquesta és la missió que s’han proposat Idad-
ja Lachgare, activista i defensora a favor de la 
independència i del dret a l’autodeterminació 
del poble sahrauí; Marco Arana, polític i sociòleg 
peruà, fundador del partit polític Tierra i Liber-
tad, que lluita per la defensa dels drets dels agri-
cultors i del medi ambient del seu país, i Alma 
Masic, directora de l’Associació Iniciativa Juvenil 
pels Drets Humans a Bòsnia i Hercegovina, que 
treballa per cconnectar els joves dels diferents 
estats balcànics i reivindica la importància de la  
promoció de la veritat per superar els conflictes 
armats. 
Tots tres han estat al Prat, on han participat en 
diverses activitats que han format part del pro-
jecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, 
del qual la nostra ciutat forma part. 

Idadja, actualment et trobes pendent 
d’una citació del Tribunal de Casablanca i 
has estat retinguda durant onze anys sen-
se cap judici. Ens pots explicar per què?
I: Jo, igual que moltes altres persones i activistes 
sahrauís en les zones ocupades, faig el possible 
per lluitar de manera pacífica pels nostres drets, 
tant polítics com socials. Demanem al govern 
marroquí que no violi les lleis i les normes del 
poble sahrauí, que vol la seva independència i 
llibertat, que vol viure en pau.

Has sofert tortura?
I: Sí, com molta gent que defensa els nostres 
drets. La política del govern marroquí és la 
d’acabar amb tot el nostre poble, i la millor ma-
nera és la de torturar. M’han fet coses que no es 
poden ni imaginar. Un sol exemple: m’han tin-
gut durant set mesos amb els ulls embenats i les 
mans i els peus lligats. Ara, hi ha moltes persones 
empresonades, vivint el mateix horror.

Per què, aquest silenci mediàtic?
I: El silenci no ve del poble sahrauí, que lluita 
per transmetre les seves reivindicacions, però el 
govern marroquí ens ha prohibit l’accés a la in-
formació. Estem lluitant contra això, perquè ara, 
el poble sahrauí és un país que no té veu.

Marco Arana, explica’ns quina és la situa-
ció de les terres de Cajamarca, al Perú, i la 
dels seus camperols.
M: En aquesta regió peruana hi ha grans explo-
tacions mineres per extreure or. Hi ha una gran 
pressió del govern, molt interessat a generar 
riquesa. Però aquesta activitat, tal com s’està 
duent a terme, provoca la destrucció del paisat-
ge i deixa la població agrícola i ramadera sen-

se les seves terres per viure. També comporta la 
contaminació de l’aqüífer, que és la causant de 
mutacions genètiques entre la població que per-
duraran durant generacions.

Quina classe de violència patiu?
M: Com molts joves i camperols que protesten, 
jo he estat empresonat i torturat. Els assassinats 
són habituals, i ara tota la zona està ocupada 
pels militars.

Què hi podem fer, nosaltres?
M: No caure en el mercat del consumisme en 
què estem abocats. Consumir d’una manera 
conscient i responsable socialment i ecològica-
ment. Molts dels productes que comprem estan 
elaborats amb matèries primeres que estan taca-
des de sang. Ho hem de saber.

Alma, treballes amb joves que no han vis-
cut la guerra que vau patir fa vint anys als 
països balcànics. Quines són les necessi-
tats del teu país, Bòsnia?
A: Aquests joves no van viure la guerra, però, en-
cara avui, els nens i nenes, a les escoles, estan se-
parats: els bosnians, en unes aules; els serbis, en 
unes altres, i els croats, en unes altres. Nosaltres 
el que fem és ajuntar-los, que es coneguin, que 
vegin que tots són iguals i que plegats aprenguin 
a organitzar una societat que dignifiqui la justí-
cia. Intentem estudiar amb ells el que va passar 
a la guerra, perquè ho entenguin, perquè no se 
sentin culpables i vegin les coses des d’uns altres 
punts de vista. 

Però ara hi ha una democràcia...
A: És una democràcia molt dèbil, perquè, 20 
anys després de la guerra, no s’ha castigat els 
culpables de tants crims, sinó al contrari: molts 
d’ells estan ocupant llocs oficials. Hi ha grans de-
ficiències, com la corrupció, la dèbil economia, el 
mal sistema educatiu... i el govern no és capaç 
d’afrontar-ho. 

Ets optimista?
A: Sempre! Per això faig la feina que faig. Hem 
de conèixer i combatre el nostre passat per apro-
fitar el nostre futur ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]
[ José David Muñoz ]

Més informació: 
www.asvdh.net 
www.grufides.org 
www.yihr.org 
ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com

Marcos: Vosaltres, el que 
podeu fer és consumir 
d’una manera conscient 
i responsable socialment 
i ecològicament. 
Molts dels productes 
que comprem estan 
elaborats amb matèries 
primeres que estan 
tacades de sang. 
Ho hem de saber.

Idadja: Jo, igual que 
moltes altres persones 
i activistes sahrauís en 
les zones ocupades,  
faig el possible per 
lluitar de manera 
pacífica pels nostres 
drets, tant polítics 
com socials. Demanem 
al govern marroquí 
que no violi les lleis i 
les normes del poble 
sahrauí, que vol la 
seva independència i 
llibertat, que vol viure 
en pau.

Alma: Encara avui, 
els nens i nenes, a les 
escoles, estan separats: 
els bosnians, en unes 
aules; els serbis, en unes 
altres, i els croats, en 
unes altres. Nosaltres el 
que fem és ajuntar-los, 
que es coneguin, que 
vegin que tots són iguals 
i que plegats aprenguin 
a organitzar una societat 
que dignifiqui la justícia.  
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Mejores
escuelas 
deportivas

Sello de calidad para
el aprendizaje deportivo

La prueba piloto se aplica de momento a tres entidades deportivas pratenses.

Los valores, por encima de los resultados deportivos.

Más 
valores 
que éxitos
El objetivo general 
del modelo “Escola 
Esportiva El Prat” es 
integrar la práctica 
deportiva saludable 
y sus valores como 
estilo de vida 
de los escolares. 
Este objetivo está 
por encima del 
de obtención de 
éxitos deportivos.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
una prueba piloto para crear el sello de 
calidad “Escola Esportiva El Prat de Llo-
bregat”, con el objetivo de ayudar a las 
entidades deportivas a mejorar su orga-
nización interna y sus capacidades.

Para poder disfrutar de esta marca de 
prestigio, las entidades deberán cumplir 
una serie de requisitos.

La prueba piloto se aplica a tres enti-
dades con larga tradición en formación 
deportiva y con una estructura conso-
lidada: Club Bàsquet Prat, Club Natació 
Prat y Pratenc Associació d’Atletisme. 
Esta prueba piloto la impulsa el Ayun-
tamiento con la colaboración de una 
empresa consultora especialista. Si el 
resultado es positivo, el proyecto se 
extenderá al resto de clubes pratenses 
que forman deportistas.

Extender la participación

Con la implantación de esta marca, el 
Ayuntamiento quiere apoyar y colabo-
rar con las entidades deportivas y, a la 
vez, asegurar que todos los niños y jó-
venes de El Prat tengan asegurada la 
participación en la oferta deportiva del 
municipio y que ésta sea de calidad ❧
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El nou repte del Bàsquet Prat

Partit de l’AE Prat (de blanc) contra l’Askatuak al pavelló Joan Busquets del CEM Estruch.

Comença una nova temporada a la lli-
ga Adecco Plata per al primer equip del 
Club Bàsquet Prat, un nou any que es 
presenta amb moltes novetats, sobre-
tot a la plantilla. Novament, l’equip pra-
tenc serà el conjunt més jove de la cate-
goria, amb sis jugadors de 18 anys. Les 
baixes destacades d’aquest estiu han 
propiciat la regeneració de la plantilla, 

on els dos veterans de l’equip, Àlex Ros 
i el nou capità, Roger Vilanova, agafaran 
més protagonisme.

L’equip afronta la nova temporada 
amb l’objectiu de tornar a lluitar per 
l’ascens a l’Adecco Or, repte personal 
del tècnic Carles Duran, que compleix 
la seva sisena temporada al capdavant 
de l’equip, la quarta consecutiva. Amb 

Duran a la banqueta, el Bàsquet Prat ha 
signat els millors registres de la seva his-
tòria a la categoria.  

Per estrenar la nova temporada, el CB 
Prat va disputar la Lliga Catalana LEB, tot 
arribant a la final, que va perdre a Lleida 
davant el River Andorra per 58 a 79 ❧

[ Míriam Roures ]

L’ascens a la lliga Adecco Or és el principal objectiu de l’equip aquesta temporada 

El Club Bàsquet Prat ha hagut 
de renovar la plantilla, que 
aquesta temporada és la més 
jove de la categoria, amb 
sis jugadors de 18 anys

EQUIP MOLT RENOVAT

L’objectiu de l’equip i 
de l’entrenador per a 
aquesta temporada torna 
a ser la lluita per ascendir 
a la lliga Adecco Or

TORNAR A LLUITAR PER L’ASCENS
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AE DELTA PRAT I ESCOLA DE FUTBOL PRAT BLAUGRANA
La Quarta Catalana de Futbol està d’enhorabona al Prat. A la presència de l’AE Delta Prat enguany s’ha sumat l’amateur de l’Escola 
de Futbol Prat Blaugrana. Tots dos militen al mateix grup i, per tant, hi haurà derbi pratenc a la categoria. Vídeos a www.elprat.tv

Del total de diners recaptats per la Cursa Popular de Festa 
Major amb les inscripcions de les 2.500 persones participants 
(3 € per inscripció), i un cop descomptades les despeses de 
l’empresa encarregada d’establir les classificacions amb els xips, 
s’han destinat més de 5.600 € a finalitats 
solidàries. Vídeo a www.elprat.cat

LA CURSA POPULAR MÉS SOLIDÀRIA 

L’Atlètic Prat disputa una temporada més a la 3a 
catalana. Amb nou míster, Elio Barco, l’equip aspira 
a poder aconseguir una bona posició al tram final 
de la temporada. Juga com a local els dissabtes, 
a les 6 de la tarda, al camp del Julio Méndez.

                                           ATLÈTIC PRAT
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Inici de temporada irregular per al Juventud Prat al grup 3 
de la Segona Catalana. L’equip, enguany filial de l’AE Prat, 
està entrenat per Rafa Lay i s’ha reforçat per intentar estar 
a la zona alta de la classificació a final de temporada.

JUVENTUD PRAT
La platja del Prat i el Centre Municipal de Vela han recuperat 
el Trofeu de Festa Major de Patí Català. Aquesta modalitat va 
ser molt popular al Prat als anys 50 i 60 i ara s’ha recuperat la 
tradició amb vistes a la possibilitat que l’any vinent el Prat sigui 
seu del Campionat d’Europa d’aquesta modalitat de vela.
Vídeo a www.elprat.tv

REGATES

El diumenge 17 de novembre se celebrarà la novena edició de la Cursa per la Vida, que organitza la Junta Local del Prat de 
l’AECC Catalunya Contra el Càncer. 

EL 17 DE NOVEMBRE, CURSA PER LA VIDA
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