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“Zona verda” d’aparcament a la 
platja, gratis per als pratencs
Només durant l’estiu i per millorar l’accés de la gent del prat al litoral
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Lloro, Serveis de

Joventut 934785077
[ El Prat Ràdio

www.elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934782676
[ Taxis 933701611 
 931131006
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El XIX Pratifolk, el Festival de Cultura Tradicional del Prat, es va 
celebrar el dissabte 10 de maig al parc del Fondo d’en Peixo. En el seu marc va tenir 
lloc la XVII Trobada de Gegants del Baix Llobregat, amb la presència d’una 
vintena de colles. El Pratifolk va comptar amb els actes tradicionals: 
cercaviles, mercadet d’associacions i els tallers, jocs infantils i gimcana 
organitzats per les entitats de cultura tradicional de la ciutat.  Per 
dinar, arròs amb carxofes sota els arbres, i per sopar, botifarres a la 
brasa.  I durant tot el dia, diverses actuacions musicals: sardanes 
amb la Cobla del Baix Llobregat, Grallers de l’Armilla, músics 
dels Diables del Prat, Bonobos... Vídeo a www.elprat.tv ❧

Durant tot el dia, 
el parc del Fondo 
d’en Peixo es 
va omplir de 
tradició, música 
i activitats.

En el marc del Pratifolk 
es va celebrar la XVII 
Trobada de Gegants 
del Baix Llobregat, amb 
una vintena de colles

TRobaDa geganTeRa

ballada de sardanes al mig del parc amb la Cobla del baix Llobregat.

el grup bonobos va presentar el seu disc animalànima. gegants i gegantes del baix Llobregat participants a la trobada.
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L’actuació dels Diables del Prat és sempre una de les més 
esperades del Pratifolk.Preparació de l’arròs, a càrrec de l’aeig Conxita busquets. 

els Castellers de Cornellà pengen al gegant pratenc Rotllà la medalla que l’identifica com a “Hereu del baix Llobregat”. L’any vinent, Rotllà 
traspassarà aquest títol al gegant de la colla que organitzi la propera trobada.
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21es Jornades 
EL PRAT SOLIDARI

Vine a la Festa del 
PRAT SOLIDARI i del COMERÇ JUST
14 de juny, d’11 a 21 hores a la pl. de Catalunya
Gaudeix durant tot el dia d'un munt d'activitats: The Gospel Prat Project, tallers, batucada, jocs, 
contacontes, pintacares, art solidari, mostra gastronòmica i d'artesania, fira d'entitats solidàries, 
espectacle de circ, músiques i danses del món i fi de festa amb Diables del Prat. 

Apunta't al DINAR SOLIDARI (a les 14 hores per només 8 euros)

A les 19 hores, presentació del projecte del Prat Solidari a 
Madagascar, a càrrec d’ANDREU BUENAFUENTE

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

El Prat Solidari

SOPAR SOLIDARI
7 de juny, a les 21 hores
Al Centre Cívic Ribera Baixa
Sopar i actuació de
LaBandatonPare
Preu 12 euros 
Només venda anticipada a 
Cases d’en Puig

XERRADA: 
Madagascar, un país llunyà 
una realitat propera 
A càrrec de Yamuna
10 de juny, a les 19 hores
Cèntric Espai Cultural

XERRADA: 
La situació actual a Cuba
A càrrec de Cubanos en 
Catalunya
11 de juny, a les 19 hores
A Cases d’en Puig

EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIA: 
Dones saharauis, al 
principi va ser la paraula
Del 6 al 20 de juny
Cèntric Espai Cultural

EXPOSICIÓ: 
Shadows land 
de Greenpeace 
Sobre els refugiats del
desastre de Fukushima
Del 2 al 17 de juny
A Cases d’en Puig

COL·LOQUI:
Racisme, xenofòbia i 
populismes a Europa: una 
amenaça per a la pau?
A càrrec dels professors 
Manuel Delgado i Aitor 
Hernández, i del periodista 
Bertran Cazorla
12 de juny, a les 19 hores 
Al Cèntric Espai Cultural
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Hace una década no nos podíamos imaginar que nuestro territorio sería un espacio tan deseado, que la playa, el 
río, los espacios naturales, los miradores, serían admirados y atraerían a visitantes no sólo de la comarca sino de 
muchos otros lugares.

Este hecho, en una primera lectura, puede ser positivo, por la dinamización económica que puede generar y por el 
orgullo pratense de ser los propietarios de una parte de Cataluña que ya figura en los mapas por su belleza y sin-
gularidad. Esto también conlleva, sin embargo, algunas incomodidades, como son los casos del acceso y del apar-
camiento en la playa en las horas punta de algunos fines de semana. Sabemos que los pratenses hemos tenido 
que sufrir durante muchos años una playa en la que estaba prohibido el baño. Y también sabemos que, ahora que 
es una playa singular con una gran calidad del agua y de la arena, la queremos disfrutar sin demasiados tropiezos.

Por este motivo, el Ayuntamiento pone en funcionamiento este verano la “zona verde” de aparcamiento en la 
playa, que prioriza a las personas de El Prat, que podrán aparcar gratuitamente, en oposición a los coches que nos 
visitan, que tendrán que pagar para aparcar en ella. Por otro lado se están habilitando paneles informativos elec-
trónicos sobre el estado de los accesos para que los conductores puedan saber en tiempo real cómo encontrarán 
la carretera de la playa antes de llegar y puedan decidir. Estamos trabajando para que podáis disfrutar de nuestro 
territorio de la mejor manera posible. 

Por otra parte, os animo a que el día 1 de junio asistáis a la Festa del Riu. Queremos compartir la alegría de haber 
convertido lo que hace unos años era una alcantarilla en un espacio ciudadano: el parc del Riu. El río Llobregat, 
aunque todavía queda trabajo por hacer, vuelve a ser un río vivo y un espacio de disfrute y de encuentro.

Sabem que els pratencs hem 
hagut de patir durant molts 
anys una platja en la qual 
estava prohibit el bany. I 
també sabem que, ara que és 
una platja singular amb una 
gran qualitat de l’aigua i de la 
sorra, la volem gaudir sense 
massa entrebancs.

Sabemos que los pratenses 
hemos tenido que sufrir 
durante muchos años una 
playa en la que estaba 
prohibido el baño. Y también 
sabemos que, ahora que es 
una playa singular con una 
gran calidad del agua y de la 
arena, la queremos disfrutar 
sin demasiados tropiezos.

Gaudim de la platja i del riuLluís Tejedor  
L’alcalde

a una dècada no ens podíem imaginar que el nostre territori seria un espai tan desitjat, que la platja, el riu, els 
espais naturals, els miradors, serien admirats i atraurien visitants no només de la comarca sinó de molts altres 
indrets. 

Aquest fet, en una primera lectura, pot ser positiu, per la dinamització econòmica que pot generar i per l’orgull 
pratenc de ser els propietaris d’una part de Catalunya que ja figura als mapes per la seva bellesa i singularitat. 
Això també comporta, però, algunes incomoditats, com són els casos de l’accés i l’aparcament a la platja en les 
hores punta d’alguns caps de setmana. Sabem que els pratencs hem hagut de patir durant molts anys una platja 
en la qual estava prohibit el bany. I també sabem que, ara que és una platja singular amb una gran qualitat de 
l’aigua i de la sorra, la volem gaudir sense massa entrebancs.  

Per aquest motiu, l’Ajuntament posa en funcionament aquest estiu la “zona verda” d’aparcament a la platja, que 
prioritza la gent del Prat, que podrà aparcar-hi gratuïtament, en oposició als cotxes que ens visiten, que hauran 
de pagar per aparcar-hi. D’altra banda s’estan habilitant panells informatius electrònics sobre l’estat dels acces-
sos perquè els conductors puguin saber en temps real com trobaran la carretera de la platja abans d’arribar-hi i 
puguin decidir. Estem treballant perquè pugueu gaudir del nostre territori de la millor manera possible.

D’altra banda, us animo que el dia 1 de juny assistiu a la Festa del Riu. Volem compartir l’alegria d’haver convertit 
el que fa uns anys era una claveguera en un espai ciutadà: el parc del Riu. El riu Llobregat, tot i que encara resta 
feina per fer, torna a ser un riu viu i torna a ser per a tots nosaltres un espai de gaudi i de trobada.
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Las 4 claves

[1]

Las personas residentes 

en El Prat, propietarias 

de un coche registrado en 

nuestro municipio y que 

estén al corriente del pago 

del Impuesto de Vehículos 

recibirán en su domicilio un 

adhesivo identificativo.

[2]

La “zona verde” comienza 

este verano como prueba 

piloto, con la voluntad 

de establecerse cada 

año a partir de ahora.

[3]
El objetivo es priorizar el 

acceso a la playa de los 

residentes en El Prat, debido 

al enorme incremento de 

visitantes que nuestra 

playa viene registrando 

en los últimos veranos.

[4]
Se calcula que el 60% de los 

vehículos que acceden a la 

playa en verano proceden 

de fuera de El Prat ,y ahora 

deberán pagar por aparcar.

“Zona verde” de 
aparcamiento en 

la playa, gratis 
para residentes 

en El Prat

El Ayuntamiento de El Prat pone en mar-
cha este verano un nuevo modelo de 
gestión de la movilidad en la zona de 
la playa, que pretende priorizar las posi-
bilidades de acceso al litoral de los y las 
pratenses. 

Así, de junio a septiembre se pondrá en 
marcha la “zona verde” de aparcamiento 
en la playa de El Prat. Por “zona verde” se 
entiende un espacio donde hay tarifas 
diferentes para el estacionamiento de 
los vehículos registrados en un deter-
minado municipio respecto al resto de 
vehículos.

Las personas residentes en El Prat, 
propietarias de un coche registrado en 
nuestro municipio y que estén al corrien-
te del pago del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) podrán esta-
cionar gratis en cualquier aparcamiento 
de la zona de la playa. En cambio, los que 
no cumplan estas condiciones tendrán 
que abonar una tarifa de manera similar 
a una zona azul. 

La “zona verde” abarcará toda la playa y 
todos los posibles aparcamientos de su 
entorno, tanto los del inicio como todo el 
paseo. En total son unas 1.500 plazas en 
las cuales los coches “pratenses” podrán 
aparcar gratis. 

Esta “zona verde” comienza este verano 
como prueba piloto, con la voluntad de 
establecerse cada año a partir de ahora, 
mejorando los aspectos que se conside-
ren a partir de esta primera experiencia. 

Adhesivo         
identificativo

Los y las propietarias de coches que 
cumplan las condiciones para aparcar 
gratis en la playa recibirán o han recibi-
do ya en sus domicilios un adhesivo que 
deberán colocar en un lugar visible del 
coche. Los vehículos que no lleven este 
distintivo tendrán que pagar por aparcar, 
en horario de 10 a 20 h, como si se trata-
ra de una “zona azul”.  La tarifa será de un 
euro y medio por hora.
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El acceso a la 
playa de El 

Prat no tiene 
por qué ser 
en coche: el 
autobús y la 
bicicleta son 
dos buenas 

alternativas. 

El objetivo de la “zona verde” es priorizar 
el acceso a la playa de las personas resi-
dentes en El Prat. Esta medida se ha con-
vertido en una necesidad debido al enor-
me incremento de visitantes que nuestra 
playa viene registrando en los últimos ve-
ranos, por su atractivo turístico y natural, 
cada vez conocido por más gente.

Esta afluencia masiva complica la ges-
tión adecuada de la movilidad en la zona 
y además dificulta el que los y las pra-
tenses puedan disfrutar de su playa. Se 

calcula que el 60% de los vehículos que 
acceden a la playa en verano proceden 
de fuera de El Prat. 

La “zona verde” no supone una garan-
tía de aparcamiento, ya que hay una li-
mitación en el número de plazas, pero 
contribuirá a mejorar los problemas de 
tráfico y aparcamiento que se producen, 
especialmente en los días de máxima 
afluencia ❧

Video en www.elprat.tv

Paneles informativos 
antes de llegar a la playa
A mediados de junio, dos paneles informativos ubicados 
en la av. Onze de Setembre indicarán a los conductores 
que se dirijan a la playa el nivel de ocupación del 
aparcamiento de la zona. Estos paneles también 
advertirán, si ocurriera, del cierre de la carretera de 
la playa debido a la saturación del aparcamiento.

El Ayuntamiento quiere evitar así desplazamientos 
innecesarios de vehículos que, los días de gran 
afluencia a la playa, se puedan encontrar con todos los 
aparcamientos ocupados o con la carretera cortada. 

Los paneles también informarán de otras 
incidencias en la carretera de la playa, como 
restricciones por pruebas deportivas.

Más información
La “zona verde” de la playa será 
gestionada y controlada por la 
empresa municipal Prat Espais, que 
ya se encarga de las “zonas 
azules” de la ciudad. Para cualquier 
aclaración sobre la “zona verde”, 
dirigirse a Prat Espais, c/ Carretera 
de la Bunyola, 49; tel. 933 705 054 
www.pratespais.com.
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Els horaris 
DE PESCA
Es pot pescar a tot el tram litoral de la platja del Prat, 
excepte a la platja dels Carrabiners i el Semàfor, i a la 
platja de Ca l’Arana.
De l’1 de gener al 15 de maig, pesca permanent
Del 16 de maig al 15 de setembre de 20 a 8h;  
i exclusivament a la platja del Remolar - El Prat, 
de dilluns a divendres durant tot el dia
Del 16 de setembre al 31 de desembre, pesca 
permanent

DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME
Els dies 14 i 15 de juny i 6, 7 i 11 de setembre
Del 21 de juny al 31 d’agost, laborables, caps de 
setmana i festius
De 10 a 19h

DEL SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL
Del 16 de juny al 14 de setembre d’11 a 19h hi haurà sis 
agents destinats de servei a la platja.

DE LES GUINGUETES
Del 12 d’abril al 14 de juny i del 12 de setembre a
l’1 d’octubre, de 10 a 2.30h i fins a les 3h les nits
de divendres, dissabte, diumenge i festius
Del 15 de juny al 15 de setembre, de 10 a 3h, i fins 
a les 3.30h divendres, dissabtes i diumenges
Activitats culturals i ambientals diverses
Podeu consultar-ne les programacions al web
municipal.

Les activitats
DIA EUROPEU DEL CÀNCER DE PELL
Diumenge 29 de juny. Durant el matí
Tallers familiars d’11.30 a 13.30h 
Al costat del Centre de salvament i socorrisme
Organitza: Ajuntament del Prat i Junta Local 
de l’AECC Catalunya Contra el Càncer.

 viu la platja

 viu la platja

 viu l’esport

Com s’hi pot arribar?
EN BICICLETA O A PEU
Hi ha un carril bici que connecta el nucli urbà amb la 
platja. Al llarg de la platja hi trobaràs diverses zones 
d’aparcament per a bicicletes.

EN TRANSPORT PÚBLIC
LÍNIA PR3
Del 12 d’abril al 29 de setembre, tots els dissabtes, 
diumenges i festius
De l’1 de juny al 14 de setembre, cada dia
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des de l’estació de rodalia és a les 
8.30h i la darrera, a les 20.30h.
La primera sortida des de la platja és a les 9.15h i la 
darrera, a les 21.15h.

LÍNIA PLATJA-EXPRÉS
Del 31 de maig al 31 d’agost, dissabtes,  diumenges  
i festius
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des de l’av. del Pare Andreu de 
Palma és a les 9.05h i la darrera, a les 20.35h.
La primera sortida des de la platja és a les 9.35h 
i la darrera, a les 21.05h.

EN VEHICLE PARTICULAR
Hi haurà habilitats diversos espais d’aparcament 
zona verda, que seran gratuïts per als residents al 
Prat (vehicles amb distintiu).

Recorda: segons l’estat del mar 

Cursos al Centre Municipal de Vela
VELA LLEUGERA, CATAMARÀ, PATÍ 
I WINDSURF PER A TOTHOM
Dates i horaris a concretar a la Secció d’Esports, 
al CEM i/o al CMVela
Organitza: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela.
És imprescindible saber nedar.

Campus i casals d’estiu
CAMPUS I CASALS NÀUTICS PER A NOIS I NOIES 
Del 25 de juny al 5 de setembre
(de dilluns a divendres)
Campus de 9 a 17h i casal de 9.30 a 13.30h
Organitza: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela.
És imprescindible saber nedar.

/viu la platja 

/viu l’esport

Bany amb precaució

Bany amb màxima precaució

Prohibit banyar-se

DIA DE LA GENT GRAN
Dimecres 9 de juliol al matí 
Activitats per a gent grant
Al costat del Centre de salvament i socorrisme
Organitza: Ajuntament del Prat i Proactiva.

DIA DEL MAR
Dimecres 16 i diumenge 27 de juliol. Durant el matí
Activitats per a infants
Al costat del Centre de salvament i socorrisme
Organitza: Ajuntament del Prat i Proactiva.

DIA DEL MEDI AMBIENT 
“CAMPANYA PLATGES NETES”
Dissabte 9 d’agost
Activitats per a públic familiar
Al costat del Centre de salvament i socorrisme
Organitza: Ajuntament del Prat i Proactiva.

Platja de la RobertaPlatja del Remolar - El Prat 



 viu els espais naturals

FLORA I FAUNA DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Jornada guiada de descoberta dels Espais Naturals 
del Riu per aprendre a reconèixer plantes i animals. 
Diumenge 15 de juny als Espais Naturals del Riu, 
de 10 a 13h
Inscripcions: Consorci dels Espais Naturals del Delta 
del Llobregat: administracio@consorcidelta.org o al 
tel. 93 479 32 01
Més informació a: www.portadeldelta.cat

 viu l’esport

CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL DE PLATJA
PER A NOIS I NOIES 
Del 25 de juny al 4 de juliol (de dilluns a divendres)
de 9.30 a 13.30h
Organitza: Club Voleibol Prat.

Activitats i competicions esportives
TORNEJOS DE VOLEIBOL PLATJA
TORNEIG 4X4 DIÜRN MASCULÍ I FEMENÍ
Diumenge 15 de juny de 9 a 20h
Organitza: Club Voleibol Prat.

TORNEIG 3X3 DIÜRN MIXT
Dissabte 6 de setembre de 9 a 20h
Organitza: Club Voleibol Prat.

TRAVESSA D’AIGÜES OBERTES
SWIMPRAT (TRAVESSA D’AIGÜES OBERTES)
Dissabte 13 de setembre de 10 a 13h
Organitza: Club Natació Prat.

REGATES NÀUTIQUES
REGATES DE LA FESTIVITAT DEL CARME
Dies 6 i 13 de juliol de 10 a 14h
Organitza: Club Maritím del Prat.

REGATES DE FESTA MAJOR
Dies 7 i 14 de setembre de 10 a 14h
Organitza: Club Marítim del Prat.

ACTIVITATS DE PESCA
CONCURS DE PESCA INFANTIL DE FESTA MAJOR
Dissabte 27 de setembre d’11 a 13h
Organitza: Pescadors La Seda.

CONCURS DE PESCA SÈNIOR DE FESTA MAJOR
Dissabte 28 de setembre de 7 a 13h
Organitza: Pescadors La Seda.

CONCURS DE PESCA 
Dissabte 4 d’octubre de 7 a 13h
Organitza: Pescadors La Seda.

Els horaris
CAL TET I REMOLAR
De l’1 d’abril al 30 de juny, de dimarts a divendres, 
de 10 a 17h i caps de setmana i festius de 9 a 19h
De l’1 de juliol al 31 d’agost, de dimarts a diumenge 
i festius de 9 a 15h

ELS CARRABINERS I  EL SEMÀFOR
De l’1 d’abril al 30 de setembre de 10 a 19h

MIRADOR DE L’ESTANY DE L’ILLA
De l’1 de maig al 29 de juny, dissabtes, diumenges 
i festius, de 10 a 14h

Les activitats
VISITES GUIADES PER A FAMÍLIES AL CRAM
Dissabtes i diumenges a les 10h i a les 12h
Inscripcions: reserves@aulacram.com 
o al tel. 93 10 10 170
Organitza: CRAM (Centre de Recuperació 
d’Animals Marins).

ITINERARI PER LES DUNES 
LITORALS DE LA PLATJA
Activitat de descoberta per conèixer una de les 
platges metropolitanes on es conserva un paisatge 
natural amb ecosistema dunar. 
Juny i juliol, de dilluns a dissabte, matí i tarda; 
i diumenge, matí. Oferta amb dates limitades
Inscripcions: compartim@amb.cat 
o al tel. 93 851 51 58
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

ESPAIS NATURALS DES DEL MAR
Visita guiada, de dues hores, en catamarà o paddle 
surf per tenir una visió diferent del delta del Llobregat.
Cada dia, horari a convenir
Inscripcions: cmvela@elprat.cat o al tel. 93 379 00 50
Organitza: Centre Municipal de Vela.

/viu el comerç
SHOPPING NIGHT AL PRAT EL 28 DE JUNY
FINS LA MITJANIT

/viu la gastronomia

 viu la ga�ronomia

Gaudeix de la cuina d’estiu i del producte local de qualitat 
a la xarxa de restaurants El Prat degusta’l.
Consulta la llista d’establiments vinculats a 
aquest segell a www.portadeldelta.cat/ 
degustal.php

/viu els espais naturals

Cuida la plat ja
Fes servir les 
passeres.

Utilitza les 
papereres 
i cendrers.

No hi facis 
acampada lliure.

Evita el sabó a 
dutxes i rentapeus.

Evita dur-hi gossos 
i mascotes en 
temporada de bany.

No llencis 
objectes al mar.

Respecta les zones 
i els horaris de 
pesca establerts.

Respecta 
l’abalissament de 
zones dins de l’aigua.

Evita dur-hi  
equips de música
amb altaveus.

No accedeixis a la 
sorra amb vehicles 
motoritzats.

No deixis hams 
a la sorra.

Platja de Can Camins  Zona sortida 
d’embarcacions

Platja naturista 



ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

CIRC INFANTIL
Trapezi, acrobàcies, malabars i expressió corporal. 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Data d’inici: 8 de juliol (6 sessions) 
Horari: dimarts i dijous, de 10 a 12.30h
Preu: 40€
Tallerista: El Negro y el Flaco

CIRC 
Trapezi, acrobàcies, malabars i expressió corporal.
Per a joves i adults.
Data d’inici: 7 de juliol (6 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 19 a 21h
Preu: 32€ 
Tallerista: El Negro y el Flaco 

CREACIÓ D’UN ESPECTACLE 
Data d’inici: 30 de juny (6 sessions) 
Horari: dilluns i dijous, de 19.30 a 21.30h
Preu: 32€
Talleristes: Ángel Roldán i María Donoso

DANSA DEL VENTRE
Data d’inici: 1 de juliol (6 sessions) 
Horari: dimarts i dijous, de 19.30 a 21h
Preu: 32€
Tallerista: Samira Stella

CABARET I BURLESQUE
Data d’inici: 30 de juny (6 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 19.45 a 21.15h
Preu: 24€
Tallerista: Fátima Macías

CUINA

MENÚ D’ESTIU
Data d’inici: 3 de juliol (4 sessions) 
Horari: dijous, de 14 a 16h
Preu: 22€ + 11€ (suplement)
Tallerista: Diego Molina 

CUINA REFRESCANT DEL MÓN
Receptes d’estiu de diferents indrets del món. 
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions) 
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30h
Preu: 22€ + 11€ (suplement)
Tallerista: Diego Molina

CUINA RÀPIDA I EQUILIBRADA
Àpats lleugers i refrescants des d’una 
perspectiva nutricional.
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions) 
Horari: dimarts, de 17.30 a 19.30h
Preu: 22€ + 11€ (suplement)
Tallerista: Diego Molina

 viu els cursos

POSTRES D’ESTIU 
Data d’inici: 30 de juny (2 sessions) 
Horari: dilluns, de 18.30 a 20.30h
Preu: 22€ + 11€ (suplement)
Tallerista: Xavier Hernández

PASTISSOS LLEUGERS
Pastissos com mousses i pa de pessic suau, per 
acabar els àpats amb un punt cítric i refrescant.
Data d’inici: 14 de juliol (2 sessions) 
Horari: dilluns, de 18.30 a 20.30h
Preu: 11€ + 6€ (suplement)
Tallerista: Xavier Hernández

RECURSOS

TAI TXÍ  (2 grups) 
Data d’inici: 3 de juliol (4 sessions) 
Horari: dijous, de 9.15 a 10.45h; o de 19.30 a 21h
Preu: 16€
Tallerista: Ruth Espuny

JOIES AMB FELTRE
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)    
Horari: dilluns i dimarts, de 19 a 21h
Preu: 22€
Tallerista: Emilia Julián

MONOGRÀFICS DE TRAPILLO
Horari: dimarts, de 18.30 a 20.30h

Portaretrats: 1 de juliol
Coixins per seients: 8 de juliol
Estovalles individuals: 15 de juliol

Preu: 10€/monogràfic
Tallerista: Gemma Merino

CULTURA DIGITAL

REPARACIÓ I MANTENIMENT BÀSIC 
DE L’ORDINADOR
Muntatge i desmuntatge dels seus components, 
i instal·lació de software.
Data d’inici: 2 de juliol (8 sessions)
Horari: dimecres i dijous, de 18.30 a 20.30h
Preu: 43€
Tallerista: Jordi Querol 

SMARTPHONES I TABLETS 
Personalització, seguretat i com compartir 
documents a través d’app’s.  
Cal saber descarregar aplicacions.
Data d’inici: 1 juliol (3 sessions)
Horari: dimarts, de 19 a 21h
Preu: 16€
Tallerista: Selva Mª Orejón

FACEBOOK
Com publicar imatges i compartir la informació.  
Cal tenir obert un compte de FB.
Data d’inici: 9 de juliol (2 sessions) 
Horari: dimecres, d’11 a 12.30h
Preu: 8€
Tallerista: M. Àngels Millanes

 viu la cultura

/al Centre Cívic
Sant Jordi - Ribera Baixa

/viu els cursos

Inici de les inscripcions: 
dimarts, 10 de juny a les 16.30h

Presencialment al Cèntric Espai 
Cultural, els centres cívics i El Lloro. 

On line a online.elprat.cat

INFORMACIÓ I 
INSCRIPCIONS DEL 

10 AL 18 DE JUNY



BALL

KIZOMBA     
Combinació de balls llatins amb elements 
de balls de saló i balls africans. 
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19.30 a 21h 
Preu: 16€
Tallerista: Sergi Gómez

COREOGRAFIES DIRTY DANCING     
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dimarts, de 20.15 a 21.45h
Preu: 16€
Tallerista: Carmen Chito

SWING (amb parella)     
Data d’inici: 3 de juliol (4 sessions)
Horari: dijous, de 20 a 21.30h 
Preu: 16€

FOTOGRAFIA

FOTOEXPRÉS      
Intensiu teòric-pràctic per apropar-nos 
al món de la fotografia digital.
Data d’inici: 26 de juny (5 sessions)
Horari: dijous, 19 a 21h
Preu: 27€
Tallerista: Jovan Horvat

FOTOGRAFIA DE VIATGES: LES CIUTATS      
Conceptes bàsics i material imprescindible 
per tornar de les vacances amb bones fotos 
des d’una mirada particular.
Data d’inici: 25 de juny (5 sessions)
Horari: dimecres, 19 a 20.30h
Preu: 20€
Tallerista: Vanesa Martínez

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES        
Noves formes de realitzar instantànies 
als racons de la nostra ciutat.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, 18.30 a 20h
Preu: 16€
Tallerista: Inma Quesada

CULTURA DIGITAL

SEO DE SUPERVIVÈNCIA       
Conceptes i tasques elementals en la gestió 
d’un lloc web, per tal d’afavorir un millor 
posicionament en cercadors.
Data d’inici: 25 de juny (3 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21h
Preu: 16€
Tallerista: Francesc Gelabert

CREA UN FOTO ÀLBUM* (2 cursos)
Convertir els teus records en un llibre. 
Dates: 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 18.30 
a 20.30h; o 15, 16 i  17 de juliol de 10 a 12h 
Preu: 6 € 

DISSENYA DIVERTITS MUNTATGES AMB 
LES TEVES FOTOS (1 curs)
Afegir text, crear marcs i efectes sorprenents 
a les teves fotos.
Dates: 1 i 2 de juliol de 10 a 12h 
Preu: 4€ 

RECURSOS AUDIOVISUALS A INTERNET  
(2 cursos)
Gaudir de música, ràdio, tv, vídeos, podcasts 
i bancs d’imatges a la xarxa.
Dates: 3 de juliol de 10 a 12h; o 7 de juliol 
de 16 a 18h 
Preu: 2€

RESOL TU SOL ELS DUBTES AMB 
L’ORDINADOR** (1 curs)
Resoldre dubtes de manera autònoma a través 
dels recursos d’Internet.  
Dates: 7, 8 i 10 de juliol de 18.30 a 20.30h 
Preu: 6€ 

AVANÇA I PRACTICA AMB EL CORREU** (1 curs)
Resoldre els teus dubtes practicant. 
Cal tenir un compte de correu electrònic obert.
Dates: 8, 9 i 10 de juliol de 10 a 12h
Preu: 6€   

COMPRA SEGURA PER INTERNET (1 curs)
Recomanacions, sistemes de pagament i claus 
per identificar una web segura.
Dates: 11 de juliol de 10 a 12h 
Preu: 2€

DE LA CÀMARA A L’ORDINADOR  
I AL LLAPIS DE MEMÒRIA (1 curs)
Aprendre i practicar passar les fotos d’un 
dispositiu a un altre. 
Dates: 14 de juliol de 16 a 18h 
Preu: 2€

UTILITZA PICASSA AMB LES TEVES FOTOS  
(1 curs)
Crear àlbums, collages i retocs bàsics com 
retallar i eliminar ulls vermells.  
Dates: 14, 15 i 17 de juliol de 18.30 a 20.30h 
Preu: 6€

VIDEOTRUCADES AMB SKYPE (1 curs)
Obrir un compte i comunicar-te amb veu, text 
i vídeo amb altres persones. 
Dates: 22 i 23 de juliol de 10 a 12h 
Preu: 4€

REVISA I CONEIX EL TEU ANTIVIRUS* (1 curs)
Dates: 21 de juliol de 16 a 18h 
Preu: 2€

APRÈN I PRACTICA EL TECLAT I RATOLÍ** (1 curs)
Dates: 21 i 22 de juliol de 18.30 a 20.30h 
Preu: 4€ 

*És imprescindible que l’alumne porti el seu ordinador
**Curs per alumnes amb o sense ordinador portàtil

 viu els cursos

MIGRACIÓ WEB         
Transferir de servidor un lloc web sencer, o 
canviar de domini, sense perdre continguts 
ni configuracions.
Data d’inici: 30 de juny (3 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21h
Preu: 16€
Tallerista: Jose Manuel Delgado

IMATGES PROMOCIONALS A XARXES SOCIALS
Realitzar dissenys senzills, efectius i amb intenció 
viral, per difondre projectes i esdeveniments.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21h
Preu: 22€
Tallerista: Ferran Cussó

LECTURA

ESCRIPTURA DESCRIPTIVA      
Aprendre a escriure històries a partir de sortides 
pel nostre entorn més proper.   
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 19 a 21h
Preu: 22€

Talleristes: Cristina Doncel (matins) 
i Anna Jiménez (tardes)

CULTURA DIGITAL

APRÈN A REPRODUIR, COPIAR I GRAVAR 
UN CD*  (1 curs)
Portar un CD sense contingut, un altre amb 
contingut (música o pel·lícula) i aprendre a 
utilitzar-los. 
Dates: 25 i 26 de juny de 10 a 12h 
Preu: 4€ 

DESCARREGA PROGRAMES I ARXIUS 
D’INTERNET* (2 cursos)
Descarregar programes com un antivirus, 
navegador, pdf, entre d’altres. 
Dates: 26 de juny de 16 a 18h; o 4 de juliol 
de 10 a 12h 
Preu: 2€

COM PROTEGIR L’ORDINADOR? (1 curs)
Aprendre a detectar els virus i les precaucions 
que s’han de prendre.  
Dates: 27 de juny de 10 a 12h 
Preu: 2€

CONEIX LES NOVETATS DE  WINDOWS 8*  
(2 cursos)
Repàs de l’entorn, mosaic d’icones, el Store, 
com trobar, obrir, tancar i gestionar arxius 
i programes.
Dates: 30 de juny de 16 a 18h; o 18 de juliol 
de 10 a 12h 
Preu: 2€

 viu la cultura

/al Cèntric Espai Cultural

/al Centre Cívic 
Jardins de la Pau



equipaments i entitats
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL 
Pl. de Catalunya, 39 - 41  |  Tel. 93 479 29 68 
ticcentric@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció:  
dilluns, de 16.30 a 20.30h. De dimarts a divendres, de 
10.30 a 13.30 i de 16.30a 20.30h. Dissabtes, de 10.30 
a 13.30 i de 16.30 a 19h
Més informació: www.centric.elprat.cat

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Jardins de la Pau, s/n  |  Tel. 93 478 21 41 
informacio@ccjardinspau.org 
Horari d’informació i inscripció:  
de dilluns a diumenges, de 10.30 a 13.30  
i de 16.30 a 20.30h 
Més informació: www.ccjardinspau.org

CENTRE CÍVIC SANT JORDI 
– RIBERA BAIXA
C. de Dolores Ibárruri, 45  |  Tel. 93 374 15 80 
informacio@ccriberabaixa.cat
Horari d’informació i inscripció:  
de dilluns a diumenges, de 10.30 a 13.30 
i de 16.30 a 20.30h
Més informació: www.ccriberabaixa.cat

LA CAPSA
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Tel. 93 374 15 80  |  info@lacapsa.org
Horari d’informació i inscripció 
(despatx Capsa, 1a planta):  
de dilluns a divendres, de 16 a 20h 
Més informació: www.lacapsa.org, al facebook 
de La Capsa o a twitter.com/lacapsa

EL LLORO. SERVEIS DE JOVENTUT
C. del Mariscal Joffre, 3  |  Tel.93 478 50 77 
lloro@joves.prat.cat
Horari d’informació i inscripció:  
de dilluns a divendres, de 17 a 21h
Més informació: www.joves.prat.cat

TEATRE KADDISH 
Centre d’Art Torre Muntadas 
C. de Jaume Casanovas, 80  |  Tel. 669 73 06 48  
info@teatrekaddish.com
Més informació: www.teatrekaddish.org

GRUP INFANTIL SANT COSME 
C. del Riu Ebre, s/n  |  Tel. 93 370 19 17
Horari d’informació i inscripció:  
de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19h 
(dimecres només tardes) 
Observacions: inscripcions del 25 de juny al 4 de juliol 

CPS FRANCESC PALAU 
Tel. 93 379 36 31
Horari d’informació i inscripció:  
de dilluns a dijous, de 10 a 12 i de 17 a 19h
Més informació: www.cpsfrancescpalau.cat

GUITARRA AVANÇAT  
Cal portar instrument. Grup reduït de 7 persones.
Data d’inici: 2 de juliol (4 sessions) 
Horari: dimecres, de 19 a 21h
Preu: 36€  
Tallerista: Pedro Chica

VEU 
Descobrir els matisos i qualitats vocals d’un mateix. 
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions) 
Horari: dimarts, de 19 a 21h 
Preu: 35€
Tallerista: Diana Schinkoreit

D.J.  
Aprendre a mesclar temes, preparar les sessions, 
etc. Es dedicarà una sessió a utilitzar programes 
de DJ virtual. 
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions) 
Horari: dijous 19 a 21h 
Preu: 35€  
Tallerista: Nacho Ruiz (DJ Sala Sidecar BCN)

/a La Capsa
al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

INICIACIÓ A LA “COMMEDIA DELL’ARTE”
Breu història de la commedia dell’arte: els 
personatges, l’incident i els efectes còmics, 
la tècnica de la màscara, la improvisació.
Data d’inici: 30 de juny (6 sessions)
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 21h
Preu: 50€ 
Tallerista: Carles Bigorra 

INICIACIÓ AL TEATRE PER A JOVES 
Aproximació al fet teatral a partir de la 
improvisació i la composició de personatges.
Públic: joves de 12 a 16 anys
Data d’inici: 14 de juliol (6 sessions) 
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 19h
Preu: 30€  
Tallerista: María Donoso, amb el suport d’Arnau Puig.

/al Teatre Kaddish
al Centre d’Art Torre Muntadas

BENESTAR I RECURSOS

Adreçat a joves entre 12 i 18 anys
ACTIVA’T: ESTUDIA MILLOR
El setembre és a l’horitzó amb molts exàmens 
de recuperació. Aprèn les fórmules de l’èxit! 
Dates: del 7 a l’11 de juliol, de 10 a 12h
Preu: 26€  

TÈCNIQUES DE PENSAMENT POSITIU
Coneix les tècniques del pensament positiu 
perquè res t’aturi!
Data: dijous 17 de juliol, de 17 a 18.30h
Preu: gratuït
Tallerista: Katia Velar

SKATE-IT! 
T’agradaria aprendre a anar amb skate 
i aprendre a fer salts i figures? 
Data: dijous 3 de juliol, de 19.30 a 21h
Preu: gratuït

Adreçat a joves entre 14 i 18 anys
ENGLISH FILM FESTIVAL 
T’agradaria fer una pel·lícula i a la vegada 
aprendre anglès? 
Dates: del 30 de juny al 4 de juliol, de 18 a 20.30h
Preu: 60€
Tallerista: Peter Baxter, Createschool

Adreçat a joves entre 15 i 30 anys
EL TEU HORT A CASA! 
La millor manera de produir les nostres pròpies 
verdures i plantes.
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dimarts, de 18 a 19.30h
Preu: 16€

/a El Lloro, 
Serveis de Joventut

Preu: gratuït 

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
Data d’inici: 30 de juny (10 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, de 9:30 a 11h

INTERNET ÚTIL
Data d’inici: 14 de juliol (10 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, de 9:30 a 11h

APRENEM JUGANT (2 torns)
Públic: infants de 8 a 12 anys
Data d’inici: 30 de juny, i 14 de juliol 
(10 sessions, cada torn)
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 12:30h

/al CPS Francesc Palau

Preu: gratuït    Tallerista: Azucena Allueva

HO FAIG TOT AMB EL MEU ORDINADOR  
Gestió de carpetes i fitxers, favorits, instal·lació 
de programes, antivirus en el teu ordinador. 
Data d’inici: 2 de juliol (7 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 18h

COMUNICA’T 
Gestió del correu electrònic, del Facebook 
i videoconferències amb skype.
Data d’inici: 1 de juliol (5 sessions)
Horari: dimarts, de 16 a 18h

PRIMERS PASSOS  
Introducció a l’ordinador, utilització de 
programes d’ofimàtica, navegació, email, etc. 
Data d’inici: 3 de juliol (8 sessions)
Horari: dijous i divendres, de 10 a 12h

EDICIÓ D’IMATGES 
Millora i retocs fotogràfics amb els programes 
Pixlr i Gimp. 
Data d’inici: 3 de juliol (4 sessions)
Horari: dijous, de 16 a 18h

/al Punt Òmnia
Grup Infantil St Cosme



Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Número 201. Juny 2014

Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

La inscripció de les activitats amb 
aquest símbol es pot realitzar per 
Internet a https://online.elprat.cat 
o a l’equipament organitzador.

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ I ENCESA DE LA 
FOGUERA DE SANT JOAN

Cada any per Sant Joan es reviu 
l’encesa del foc primer. Aquesta 
flama es guarda al cim del Canigó 
i, amb ella, s’encenen totes les 
fogueres dels Països Catalans. El 
foc arribarà al Prat des del Parc de 
la Ciutadella de Barcelona on el 
recollirà el Club de Volei del Prat.

Tothom que tingui tabal, tambor, cassola o qualsevol 
cosa que soni està convidat a venir a la Plaça Mestre 
Estalella a rebre la flama i acompanyar-la pels carrers de 
la ciutat! Encapçalaran el seguici els tabals de Diables 
i les gralles i tabals de les entitats de cultura tradicional 
del Prat.
Recorregut: pl. del Mestre Estalella, c. Jaume Casanovas, 
c. Lleida, c. Coronel Sant Feliu, c. Tarragona, ctra. de la 
Bunyola, c. de Joaquím Sostres i jardins de Mon Racó 
Dilluns 23, a les 19.45 h

REVETLLES DE SANT JOAN 
ALS BARRIS:
AV La Barceloneta 
(Jardins de Mon Racó)

Casa de Sevilla 
(pl. Maria Aurèlia Capmany) 

CE Ruta de la Plata 
(c. Castella, 51)

Casa de Cádiz 

(pl. Disset de Setembre)

Peña Taurina del Prat 
(c. Barcelona, 5-7)

AV Sant Cosme i Sant Damià 
(pl. del barri)

Casa de Andalucía del Prat 
(c. Les Moreres, 105)

AV Jardins de la Pau 
(Jardins de la Pau) 

CONCERT DE SANT JOAN 
Banda de l’Associació 
Musical 
Pl. de la vila
Dimarts 24, a les 19 h

V FESTA DE LA CERVESA
Torna la festa de la cervesa al Parc Nou, amb 
paradetes en què es podrà degustar varietat de 
cerveses i tastar propostes gastronòmiques de 
diferents restaurants i bars de la ciutat. 
A més, l’escenari acollirà sessions de Dj’s i concerts 
de música en viu.
Organitza: Bar Restaurant del Parc Nou
Parc Nou. Divendres 27, a les 19 h

XXXVIII COL·LECTIVA 
D’ARTISTES DEL PRAT 

L’exposició col·lectiva 
d’artistes locals arriba 
a la seva 38a edició. 
Una mostra oberta 
a la participació 
de totes aquelles 
persones del Prat que 

practiquen algun tipus d’activitat dins les disciplines 
de les arts visuals i plàstiques.
Data límit d’inscripció: 6 de juny del 2013
+ informació: /UNZIP Arts Visuals al Prat
 (unzip@elprat.cat o tel: 93 478 22 37) 
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 27 de juny al 27 de juliol
Inauguració: Divendres 27, a les 20 h 

Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat



                 
La màgia del Mag Lari

L’il.lusionista amb més projecció 
del nostre país, aterra al Teatre 
Modern.

Teatre Modern. Diumenge 
8, a les 19 h. Entrada: 15 € 
(7,5 € menors de 10 anys)

Cia. Veu en Off 
El Dios Mercado
En solidaritat amb els treballadors de Panrico

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 14, a les 19.30 h. Entrada: 3 € 
(recaptació íntegra per als treballadors)

MDC
Comèdies per a temps de crisi 
Aquí no paga ni déu / A cases 
honrades no hi ha portes 
tancades
Dues comèdies de Dario fo
Organització:  AMPA Mare de Déu del Carme

Teatre Modern. Diumenge 15, a les 19 h
Entrada: 3 €
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Creació d’un espectacle
Besos
Direcció: Ángel Roldán i María Donoso
Cada cançó és un record, la música del primer 
petó i la del últim també. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 19, a les 20 h

Cia. Proscenio 
Un tranvía llamado deseo 
La Blanche arriba a casa de la seva germana 
Stella. Sap que la seva visita no serà ben vista pel 
seu cunyat Stanley. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 21, a les 19 h

Gran Conjunt 
de Corda de 
l’ESMUC
25 músics, alumnes de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya, 
sota la batuta del director i gran 
violoncelista Cristoforo Pestalozzi 
interpreten el Divertimento en re 
major de Mozart, Concert per a 
dos violins en re menor de Bach 
amb les solistes Clara Scholtes 
i Amanda Nesa i, finalment, el 
Quintet en sol major op.77 (en 
versió per a orquestra de corda 
de Dworak).
Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 7, a les 20 h

M
 ú

si
ca

XJ Percussion Ensemble 
Daniel Artacho, Pau Montané, 
Pere Cornudella i Julián 
Enciso. Directors Artístics: 
KonArt Group, Ivan Herranz & 
Roberto Oliveira.  
Marimbes, diaris, tom-toms, 

moviments escènics, una taula, instruments ètnics... 
Interpretaran obres de Terry Riley, Emmanuel Séjourné, 
Iannis Xenakis, George Hamilton Green i Dante Agostini.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 28, a les 19.30 h

Cocktails & Cakes
Amb sesssions de Dj’s 
Organitza: Gastrobar by Ona Nuit 

Terrassa Gastrobar by Ona Nuit
Diumenges, a les 17 h

Fucking Amal
Dia de l’Orgull LGBT
L’Elin i l’Agnes són dues 
persones totalment 
diferents. L’Elin és 
extravertida i ha estat amb 
uns quants nois, mentre 
que l’Agnes, enamorada 
secretament de l’Elin, és 

molt introvertida i li costa molt fer amics. Les dues 
estudien secundària en un remot poble anomenat 
Amal.

El Lloro, serveis de joventut
Divendres 27, a les 18 h

Cine club
La herida, de Fernando Franco

Guió: Fernando Franco i 
Enric Rufas
Ana té 28 anys i una vida 
laboral de la qual se sent 
satisfeta. Fora de la feina, 
en canvi, és una persona 
amb seriosos problemes per 
relacionar-se amb els altres. 

Prèviament es projectarà el curt El nido 
de Santi Gila
Cinema Capri. Dimecres 18, a les 19.45 h
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Alberto San Juan
Autorretrato de un 
joven capitalista 

español
Alberto San Juan ens 
mostrarà la seva visió 
sempre crítica i amb 
humor de l’actualitat i la 
nostra història.
Després de la funció 
tindrà lloc un col·loqui 
amb la companyia

Teatre Modern. Diumenge 22, a les 19 h
Entrada: 15 €

Brew Prat
Fira de cervesa artesana i artesania 
del Prat
11.30 h, Homebrewer, taller de cervesa 
artesana. 12 h, Concert de Franzz Duet i 
la Big Band de l’Escola de Blues de Barcelona. Al migdia, 
showcooking de brases. 18 h, Concert de la Graga Pitic 
Festivala. Inflables per a la canalla.
Organització: Assoc. Joves Alternatius el Prat 

Parc del Fondo d’en Peixo. Diumenge 1, a les 11 h 

Trobada de Gegants 
AMPA Mare de Déu del Carme 
17 h. Plantada de gegants a la plaça de la Vila 
18.15 h. Cercavila pels carrers de la ciutat 
19 h. Arribada a la zonilla 
Organitza: AMPA Mare de Déu del Carme 
Diumenge 15, a les 17 h

Programació del 
cine Capri
“Maléfica” (1). Estrena simultánia de 

“X-Men: Días del 
Futuro Pasado” (6, 
7 i 8) i “Campanilla: 
Hadas y Piratas” 
(27, 28 i 29) 

Altres pel·lícules: “Carmina y amén”

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

Servei d’acollida

Tallers d’interpretació
Teatre Kaddish
- Together, de Nina Shengold. Direcció: Blanca Pàmpols
Divendres 6 i Dissabte 7, a les 21 h
Diumenge 8, a les 19 h

- Indis i esquimals, de Karl Valentin.Direcció: Pau Bou 
Diumenge 22, a les 19 h

- Otel·lo, de W. Shakespeare. Direcció: Pau Bou
Divendres 27 i dissabte 28, a les 20.30 h
Diumenge 29, a les 19 h

- Ubú Rei, d’A. Jarry
Interpretat pels alumnes del Batxillerat en Arts 
Escèniques de l’IES Baldiri Guilera.
Dissabte 21, a les 18 h i a les 20.30 h



 

Pratimag
Per 31è any consecutiu 
l’Agrupació Fotogràfica 
us convida a gaudir de 
l’exposició del concurs 
nacional de fotografia 
Pratimag

Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 19 de juny al 7 de setembre 
Inauguració, dijous 19 a les 20 h
Veredicte: Dissabte 7 de juny 
a les 11 h
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NOVES EXPOSICIONS
Shadows Land de 
Greenpeace
Exposició fotogràfica de Greenpeace sobre 
l’accident de Fukushima, que va provocar 
greus danys mediambientals i milers de 
desplaçats i refugiats.

Cases d’en Puig. Del 3 al 16 de juny 

La infància del 
PSUC 1936-1939

Mostra d’una 
part dels Papers 
de Salamanca 
pertanyents al 
PSUC i a les 
JSUC.
Homenatge 
als homes i a 
les dones que 
van defensar 

els ideals i els governs, democràticament 
escollits, la Segona República Espanyola i la 
Generalitat de Catalunya.

Cèntric Espai Cultural
Del 13 al 28 de juny 
Inauguració: Divendres 13, a les 19 h

Conèixer Món
Silvia Alcàntara
Trobada amb una de les grans 
escriptores catalanes actuals, 
autora de la novel·la Olor de 
Colònia, un relat que reconstrueix 
la vida d’una colònia tèxtil 
catalana pels volts de 1950, i que 

ha estat motiu d’una popular sèrie.
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 5, a les 19 h
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ENCARA POTS VISITAR
La caseta del Mussol
Organització: Associació de puntaires 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Diumenge 1

Estrès urbà 
Col·lecció compartida
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 6

Montse Mayol, Miriam Vázquez 
i Azahara Cerezo
#NoEresDelPrat
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 8 de juny

Dibuixos curs educació 
viària i cívica 
Organització: Policia Local

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Fins a l’11

Teatre de titelles
Organització: Escola d’Arts del Prat

Escola d’Arts. Fins al 20 de juny
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Madagascar, un 
país llunyà; una 
realitat propera
Vídeo-xerrada de Yamuna
Cèntric Espai Cultural 
Dimarts 10, a les 19 hores

L’augment del 
racisme, la 
xenofòbia i els 
populismes, una 
amenaça per a 
la pau?
Amb els professors Manel Delgado, 
Aitor Hernández i el periodista 
pratenc Bertran Cazorla
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 12, a les 19 h 

Tertúlies entre fans de l’Art 

Jo pinto! (8) 
Col·loqui amb 
els pratencs 
Napoleón 
Segura i 
Victoria 
Arambudo 
sobre el seu 
treball pictòric 

Centre d’Art Torre Muntadas 
Dijous 5, a les 19.30 h 

L’art de la 
guerra al 1714
Amb Francesc 
Oliveras

El 1714 ha estat 
considerat des 
de sempre una 
data fonamental 
dins la història 
de Catalunya. En 

aquesta conferència, se’n pretén 
fer una síntesi, així com analitzar  
la seva aplicació en la guerra de 
Successió. 
Organització: Assoc. d’escriptors 
del Prat Tintablava

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 9, a les 19 h

Festa El Prat Solidari 
i del Comerç Just 2014
Solidaritat, cooperació, pau, drets humans i comerç just
Activitats per a tots els públics. Paradetes d’entitats de l’àmbit de la 
cooperació, tallers, jocs, actuacions, circ i la participació dels Diables 
del Prat. Amb la col·laboració d’entitats, associacions i professionals 
de la ciutat, així com de ciutadans i ciutadanes voluntaris.
Dinar i Bar solidaris, a càrrec de la Fundació Rubricatus

Plaça de Catalunya. Dissabte 14, a les 11 h

Sopar El Prat Solidari 
Amb la col·laboració de Ca La Tata, Rústic, La Castellana, 
Restaurant Sinfonia (Hotel Ciutat del Prat) i La Santa
Els beneficis seran destinats al projecte de Yamuna,  
“Madagascar, un país llunyà, una realitat propera” per 
alimentar i acollir infants de 0 a 5 anys.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 7, a les 21 h. Preu: 12 €

Itinerari: El territori i El Prat agrícola 
Recorregut pel districte de la Ribera
Aquest itinerari té com a eixos temàtics: la 
formació del territori i el protagonisme del 
riu; les dificultats per a l’establiment humà; 
l’agricultura tradicional i la transformació del 

s. XIX; les masies com a model de producció. Cal portar bicicleta

Punt de sortida: Jardins de Mon Racó
Diumenge 8, a les 10 h. Inscripció prèvia



TEATRE, MÚSICA I CIRC
El Galliner del Parc
La blancaneus i... un 

convidat
La Blancaneus era una 
nena molt dolça i guapa 
que vivia atemorida per la 
seva madrastra. 
Organització: AMPA 
Escola del Parc

Teatre Modern. Dissabte 14, a les 18 h 
Entrada: 2 € (infants) / 3 € (adults)

Cia. Garbuix
El Carnaval 
dels Animals
Per a nens i nenes 
de 5 a 12 anys
Suite musical amb 9 

joves músics professionals interessats en 
l’ensenyament de la música per als més 
joves. Creació teatral a partir del tema 
musical

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 15, a les 18 h. Entrada: 5 € 

Mostra Tallers infantils 
de circ

Mostra final dels tallers 
infantils de circ, de 6 
a 12 anys, que tenen lloc al 
centre.  

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 18, a les 18.30 h
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LECTURA
L’Hora dels nadons 
amb els 5 sentits:  
“Qui canta els mals espanta”
amb Lídia Clua
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 7, a les 11 h

Contes a la fresca
Lectura de contes, 
música, jocs i molta 
diversió. Una jornada 
per gaudir amb la 
família. Llegir mola!

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dilluns 9, a les 18 h

Laboratori de lectura 
en família
Per a famílies amb infants entre 4 i 9 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 10, a les 18 h
Cal inscripció 15 dies abans

TALLERS
Kit (Klub Infantil Tecnològic)

Vibrabots i fotobots
Per a nois i noies de 9 a 12 anys
Creem petits robots que vibren i artilugis amb 
vida pròpia a partir de peces electròniques.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 12, a les 17 h. Cal inscripció prèvia

Art en família 
#4: Dibuixem amb natura

amb Stella Rubio
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys, 
acompanyats d’adults
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 15, a les 12 h
Cal inscripció prèvia

Cada mes la Biblio 
fa tallers
El Sol fa tard, amb Núria Altamirano
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 18, a les 18 h. Cal inscripció prèvia 

JOCS
Guixot de 8

Festa major de Jardins 
de la Pau. Jocs fets amb 
materials reciclats
Organització: AV Jardins 
de la Pau

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 19, a les 17 h

Activitats de lleure 
del mes de juny

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent 

gran Cases d’en Puig 
Serveis de Ciutadania

Horari: de 9 a 13 h 
Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  
www.pratgentgran.com

Dimarts 3, 10, 17 i 24
ESPAI DE SUPORT DE INFORMÀTICA
Els dimarts de juny vine i resoldràs els teus 
dubtes informàtics. 
Pots portar el teu ordinador portàtil. 
De 16.30 a 18 h. No cal inscripció prèvia 

Divendres 6
SORTIDA: FIRA GRAN 
Visita a la “16a edició del saló de la Gent Gran 
de Catalunya”, amb activitats organitzades 
com passejada, tai-txi...
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €

Dimecres 11 
SORTIDA: MINES DE SAL DE CARDONA
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 30 €

JORNADES DE LA GENT GRAN 

Dimecres 18
Matí de la Gent Gran
Programa de radio en directe.Tallers de ball 
i gimnàstica. Exposició de treballs manuals.
Fondo d’en Peixo, a partir de les 10 h

Dijous 19 
Taller de bombolles de sabó 
A la plaça de l’Agricultura (Cases d’en Puig) 
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades 
Gratuït 

Dijous 19
Cine: “Abuelos al poder”
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dissabte 21
Ball d’estiu
A plaça del Centre Cívic Jardins 
de la Pau a les 19 h. Recollida 
d’invitacions: programa de lleure 
de la gent gran (Cases d’en Puig) 
a partir del dilluns 9 de Juny 
Places limitades

Espai obert de circ
Espai d’assaig obert per provar i entrenar tècniques 
de circ: equilibri, acrobàcia, aeris i malabars
A partir de 13 anys 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Divendres 6, a les 18 h

Del dimecres 25 al diumenge 29
EXPOSICIÓ  DE TREBALLS MANUALS
Casal de Gent Gran El Remolar
Inauguració de l’exposició: 
dimecres dia 25 a les 10.30 h

Recordeu que durant el mes de juny podeu recollir els fulls d’inscripció per l’Estada de Vacances
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Tot és possible si hi ha 
voluntat política
com ja es tradició, maig ha estat farcit d’activitats 
populars organitzades per les més diverses entitats, la majoria 
en espais públics a l’aire lliure. Una de les més lluïdes ha estat el 
XIX Pratifolk, que ha aplegat centenars de persones al parc del 
Fondo d’en Peixo. Gegants, diables, sardanes, centres d’esplai, 
capgrossos, músics, cercaviles i la trobada gegantera del Baix 
Llobregat: tot plegat ha fet que la cultura tradicional i popular 
omplís de festa aquell emblemàtic indret. Aquesta festa, que en 
els darrers anys havia caigut en una certa monotonia, ha recuperat 
el seu esperit. Queden enrere aquells Pratifolk que es dissenyaven 
en un despatx i on les entitats tan sols feien de comparsa. Aquests 
darrers dos anys, no tan sols les pròpies entitats han estat les 
protagonistes, sinó que s’ha obert la porta a la participació 
d’altres entitats, com les Escarxofes del Prat i els esplais.

s’ha fet un important pas endavant, com es va poder 
veure en la Festa Major. Ara cal fer-ne un més. Totes aquestes 
entitats necessiten un espai per poder reunir-se, preparar les 
seves activitats, les coreografies dels balls dels gegants o dels 
diables, formar una veritable escola de gralles o fer els assajos 
dels músics dels Diables amb tranquil·litat, sense molestar ningú. 
Des de CiU, que ho portàvem al nostre programa electoral 
al 2007, ho hem demanat en diverses ocasions. Qui sap si 
una nau de la reconstruïda Ricarda podria ser el lloc ideal. 

si ha estat possible resoldre el tema dels billars al cafè de 
l’Artesà, per tal que es pugui disposar d’un espai per donar un 
valor afegit al nou cafè, traslladant els billars a un altre indret, 
¿no podem trobar un local adient per a totes aquestes entitats?

estem segurs que sí. Tan sols cal la necessària voluntat 
política. De la mateixa manera que es trobarà una solució per a 
la nostra proposta d’assegurança de responsabilitat civil per a les 
entitats que fan actes al carrer. El conjunt d’entitats de la ciutat 
són indispensables per mantenir la cohesió. Cal que les cuidem.

www.ciuelprat.cat

Nadie se debe quedar atrás
los presidentes de destacadas empresas españolas 
reconocieron recientemente y de manera pública las bondades 
de la política económica de Rajoy al frente del gobierno. ¿Su 
mérito? Aumentar los beneficios de las grandes corporaciones.

al mismo tiempo, los empresarios de a pie siguen 
sin acceso al crédito, los trabajadores continúan perdiendo 
derechos, aumenta la precariedad laboral, el paro juvenil se hace 
insoportable y los parados de larga duración pierden la esperanza.

la derecha empieza a sacar pecho tras una política 
de austeridad sin paliativos, liderada en Catalunya por Artur 
Mas, el campeón de los recortes, que intenta esconder su 
desastrosa gestión detrás del proceso soberanista. A los 
grandes empresarios, los ricos de siempre, les va bien pase 
lo que pase; incluso esta terrible crisis les está yendo bien.

No puede ser que aceptemos sin más que esta 
crisis arrase con el estado del bienestar que tantos años de 
lucha ha costado conseguir. No puede ser que continúen 
aumentando las desigualdades, que los ricos sean cada vez 
más ricos, que aumente la pobreza hasta cifras vergonzosas 
y que dejemos atrás en el camino a generaciones completas, 
de jóvenes y de trabajadores de más de 45 años.

los socialistas proponemos políticas diferentes para 
afrontar esta situación: verdaderos planes de recuperación 
con inversión y política industrial que permitan crear empleo, 
condiciones laborales y salarios dignos, cambios profundos en la 
política económica, lucha contra la evasión fiscal y, sobre todo, 
políticas de solidaridad, especialmente con los más desfavorecidos.

creemos firmemente en estas políticas y las 
estamos intentando llevar a cabo desde aquellos lugares 
donde gobernamos, en el día a día, al lado de las personas.

    @PerezJP_
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Superando la crisis económica
cuando el partido Popular accedió al Gobierno de 
España nos encontramos un país al borde la quiebra y de la 
bancarrota. En la etapa de Zapatero se destruyeron más de 
tres millones y medio de puestos de trabajo. El déficit de las 
administraciones públicas era insostenible, las cuentas públicas 
estaban tan maltrechas que ponían en riesgo nuestro estado 
del bienestar y nadie nos prestaba dinero a un precio razonable. 

en aquellas fechas todo el mundo hablaba de la 
prima de riesgo, de “corralitos”, de si nos intervenían o no. No 
teníamos el mejor sistema financiero del mundo y tampoco 
estábamos en la Champions League de la economía. La 
izquierda política de este país no reconoció la crisis en su 
momento, igual que ahora no reconocen la recuperación. 

es más que evidente que España está superando 
con mucho esfuerzo su mayor crisis financiera y de empleo de 
la historia. Nuestro país empieza a crear empleo a buen ritmo, 
hemos vuelto al crecimiento económico, volvemos a ser un país 
fiable y estamos poniendo en orden las cuentas públicas.

sólo con rigor presupuestario y seriedad en las reformas 
podemos pagar los servicios públicos que todos deseamos. Sólo 
podremos pagar las pensiones, las prestaciones por desempleo 
y los servicios sociales básicos si hay una política que garantice 
la solvencia económica de las administraciones públicas. Todo 
cuesta dinero, y sin dinero no hay política social. 

esas mejoras macroeconómicas se irán trasladando poco 
a poco a las familias que lo han pasado muy mal desde el inicio 
de la crisis en 2007. Vamos a poner a nuestro país otra vez 
en el lugar donde se merece. Es evidente que el populismo, la 
demagogia y la voluntad de algunos de partir en varios trocitos 
a nuestro país dificultan la recuperación, pero no van a lograr 
su objetivo. 

www.antoniogallego.es

Un entorn diferent a 
l’Àrea Metropolitana
Quan aquesta revista estigui al carrer ja s’hauran 
celebrat les eleccions europees. Sens dubte, s’hauran fet tot 
tipus d’anàlisi i d’interpretacions sobre els resultats d’aquestes. 
S’obre a l’activitat política un parèntesi que coincideix amb 
l’estiu, uns mesos que també aprofiten molts pratencs per 
sortir, passejar, anar en bicicleta o banyar-se a la platja.

la recuperació d’una part del nostre entorn 
agrícola i natural per a usos lúdics és, sens dubte, una de les 
grans conquestes territorials de la nostra ciutat en els darrers 
anys: el camí del Sorral, l’entorn del riu, les zones agrícoles, 
el parc Nou, les zones de reserva natural i la platja suposen 
un conjunt únic d’espais disponibles per al seu ús ciutadà.

tant ha estat l’èxit de la nostra aposta territorial, 
per cert difícil d’imaginar fa només uns pocs anys, que avui 
corre el risc de certa saturació per l’ús massiu que realitzen 
d’aquests espais no només la ciutadania del Prat, sinó 
també moltes persones d’altres ciutats del nostre entorn. 

a partir d’aquesta consideració s’han anat 
desplegant mesures per garantir l’ús públic de tots 
aquests espais: així, es tallen els accessos per camins 
rurals al trànsit rodat els dies festius, s’ha incrementat 
la freqüència i rapidesa del transport públic a la platja, 
s’ha incrementat la vigilància a la zona de bany, 
s’instal·laran panells informatius en els accessos i, per 
últim, es consideraran “zones verdes” regulades tots els 
aparcaments de turismes disponibles en la zona litoral.

els ciutadans i ciutadanes del Prat han lluitat 
durant molt de temps per disposar d’una xarxa d’espais 
naturals i d’ús lúdic en un entorn metropolità. Avui, 
aquests espais han d’estar oberts a tothom, però garantint 
que també els pratencs puguin seguir utilitzant-los. 

www.iniciativa.cat/elprat
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L’Ajuntament ha millorat l’entrada a l’aparcament del CAP Ramona 
Via des del carrer de Pau Casals, on el paviment es trobava en 
mal estat. La millora ha beneficiat tant els vehicles, que abans 
solien rascar els baixos, com els vianants, que havien de passar 
per una superfície que no complia la normativa d’accessibilitat.

MILLoRa L’aCCÉS a L’aPaRCaMenT DeL CaP RaMona VIa

El 27 d’abril es va celebrar, a la plaça del Cèntric, la II Diada en 
Defensa de l’Escola Pública, organitzada per la Comissió contra 
les Retallades en Educació del Prat, formada en la seva majoria 
per famílies de les diverses AMPA de la ciutat. La jornada, amb 
diferents activitats, volia sensibilitzar sobre els efectes de les 
retallades que està patint el sector. Vídeo a www.elprat.tv

                                           II DIaDa en DeFenSa De L’eSCoLa PÚbLICa

El diumenge 18 de maig es va celebrar una nova edició 
de la Cavalcada de Sant Isidre, organitzada pels Amics 
del Cavall. Carros, carretes i carruatges, amb cavalls, ases 
i mules, van desfilar pels carrers de la ciutat causant 
l’admiració de grans i petits. Vídeo a www.elprat.tv

CaVaLCaDa De SanT ISIDRe

L’Ajuntament del Prat ha fet una plantació de pollancres a la 
rotonda d’entrada a la ciutat des de l’autovia de Castelldefels i 
la Pota Sud de les rondes. Un dels costats de la rotonda estava 
cobert amb matolls i terres procedents de les obres del 
metro, oferint una visió descuidada de l’entorn. La plantació 
ofereix una imatge més agradable d’aquesta entrada al Prat.

MÉS aRbReS a La RoTonDa D’enTRaDa 
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L’Ajuntament del Prat ha llogat un camió frigorífic que 
fa la recollida diària de productes sobrants de botigues, 
supermercats i empreses de distribució, per portar-los tot 
seguit al Punt Solidari, on es reparteixen a famílies necessitades. 
Ja són una vintena les empreses del Prat que col·laboren fent 
donació dels seus excedents alimentaris al Punt Solidari.

                  Un CaMIÓ ReCULL aLIMenTS PeR aL PUnT SoLIDaRI

L’Ajuntament del Prat de Llobregat i 14 centres educatius 
de la ciutat han signat un conveni de col·laboració per a 
l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2. L’acord 
estableix que l’Ajuntament i les escoles es repartiran 
al 50% els beneficis de l’estalvi, com ja va explicar 
anteriorment aquesta revista. Vídeo a www.elprat.tv

aJUnTaMenT I eSCoLeS, PeR L’eSTaLVI eneRgÈTICEl Consell Municipal de Comerç promou una Shopping 
Night, o Nit de Vendes, per al 28 de juny proper. El Prat Gran 
Comerç i les associacions dels eixos comercials participants 
(Ferran Puig, Frederic Soler, Carretera de la Marina, Lleida i un 
tram de Verge de Montserrat) han dissenyat un recorregut 
nocturn ple de música, animació i sorpreses. Serà una 
manera diferent, divertida i relaxada de fer compres. 

eL 28 De JUnY, SHoPPIng nIgHT

CaVaLCaDa De SanT ISIDRe

El 13 de maig es va fer l’acte de cloenda del projecte Mart XXI, a 
través del qual alumnes de 3r i 4rt d’ESO han investigat sobre la 
possibilitat d’establir una colònia humana a Mart. L’activitat s’ha 
dut a terme en les instal·lacions del Campus de Castelldefels 
de la UPC, que és la que organitza l’activitat. El projecte rep el 
suport de l’Ajuntament del Prat i la Diputació de Barcelona. 

CLoenDa DeL PRoJeCTe MaRT XXI 
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Enric Rufas 
rodarà un 
curt al Prat
Amb actors, actrius i 
personal tècnic pratenc

El prestigiós guionista pratenc Enric 
Rufas, recentment nominat als premis 
Goya de cinema, es passa a la direcció. Al 
setembre rodarà un curtmetratge, amb 
un equip artístic i tècnic pratenc, i amb 
totes les localitzacions al Prat.

Gelosia i violència

Serà un curtmetratge de ficció que trac-
ta de com la gelosia pot portar una per-
sona a una explosió de violència incom-
prensible que posa de manifest la seva 

bogeria. Tot serà tractat des del punt de 
vista del maltractador, per veure d’on 
pot néixer aquest drama que pateixen 
tantes persones.

El curt comptarà amb actors i actrius 
del Prat, com Lolo Herrero, Àngel Roldán 
i Rocío Quesada, i tècnis pratencs, com 
Montse Enguita, Santi Gila i Erika Sán-
chez, entre d’altres. També hi participa-
ran professionals de la talla de Fernando 
Franco, guanyador d’un Goya al millor 
director, que serà el muntador del curt. 

Micromecenatge

El projecte es finançarà en part a través de 
la plataforma de micromecenatge Verka-
mi, que s’activarà aquest mes de juny a 
Internet (http://vkm.is/victimas).

Qui hi faci aportacions rebrà a canvi 
recompenses com poder anar a la festa 
de final de rodatge, assistir a una classe 
mestra de guió impartida per Enric Ru-
fas o anar a una projecció privada al ci-
nema Capri ❧

Acte de reconeixement al 
voluntariat 

[ L’Ajuntament del Prat ha organitzat 
un acte de reconeixement a les 
persones voluntàries. La jornada 
vol agrair-los la seva implicació en 
múltiples activitats i projectes, molts 
dels quals impulsats per entitats de 
la ciutat. L’acte se celebrarà el 7 de 
juny al Teatre Modern i comptarà 
amb la presència de Manel Pousa 
(pare Manel) i amb la projecció d’un 
vídeo sobre el voluntariat.]

Jornades de les Persones 
amb Discapacitat

[ Un any més se celebraran, entre el 
2 i el 14 de juny, les Jornades de les 
Persones amb Discapacitat del Prat. 
Col·loquis radiofònics, elaboració 
i degustació de cupcakes, taller de 
percussió corporal, xerrades, sortides 
en bicicleta, esports a la platja, 
jornada amb famílies, balls... són 
algunes de les activitats previstes. 
Programa complet a l’agenda de 
www.elprat.cat.]

Jornades de la Gent Gran

[ Les Jornades de la gent gran 
d’aquest any tindran lloc entre el 18 
i el 21 de juny, amb moltes activitats: 
programa de ràdio, ball, gimnàstica, 
exposició d’art, taller de bombolles 
de sabó, cinema... Trobareu el 
programa complet a l’agenda de 
www.elprat.cat.]
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L’1 de juny, celebrem 
el nostre riu!
El primer diumenge de juny està tothom convidat a la Festa del Riu, 
una jornada lúdica i plena d’activitats per celebrar la recuperació 
del Llobregat com a espai natural i d’ús ciutadà

el parc del Riu ha esdevingut una de les principals àrees d’esbarjo de la gent del Prat 
i d’altres municipis.

Al Prat celebrem amb orgull allò que 
ens és característic. La carxofa Prat i el 
pollastre pota blava, per exemple, tenen 
al llarg de l’any les seves festes i activi-
tats dedicades. El riu Llobregat, però, el 
teníem una mica oblidat, malgrat que 
dóna nom al nostre municipi i, més en-
cara, el va fer possible gràcies a la for-
mació, segle rere segle, del delta sobre 
el qual vivim. 

Després de molts anys d’estar-hi 
d’esquena, la ciutat s’ha obert al riu, i les 
seves ribes, cada cop més concorregu-
des, han esdevingut un espai de gau-
di ciutadà. El parc del Riu, on es farà la 
festa, ha estat la darrera fita en aquesta 
recuperació del Llobregat com a nova i 
amable façana urbana.

Les llums nocturnes metropolitanes es reflecteixen sobre les aigües calmes d’un Llobregat que, lentament, s’encamina cap al mar. 

                                                   Festa del riu
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Durant moltes dècades, el tram final del 
Llobregat va ser un dels punts més con-
taminats del nostre país. La manca de 
sanejament de les aigües residuals i in-
dustrials de les ciutats de la seva conca 
provocà que el riu es convertís en una 
claveguera a cel obert que, al seu torn, 
degradà les platges del delta fins al punt 
de fer-les no aptes per al bany.

L’entrada en funcionament, l’any 2002, 
de la depuradora del Prat, que recull i 
tracta les aigües residuals de pràctica-
ment un milió de persones, suposà un gir 

radical a aquesta situació. Les aigües resi-
duals deixaren d’abocar-se al riu i, recolli-
des per una xarxa de col·lectors, passaren 
a ser tractades per aquesta planta, que el 
2006 es dotà d’una instal·lació per per-
metre la reutilització de l’aigua depurada. 

Com a conseqüència d’això, el riu ini-
cià un procés de recuperació ambiental, 
que s’estengué ràpidament a les plat-
ges del delta. La vida, primer tímidament 
i a poc a poc amb més força, tornava al 
Llobregat.

Canvi radical

Les diferents administracions han actuat 
en els darrers anys sobre el tram pratenc 

del riu, transformant-lo radicalment. Així, 
a partir de l’any 2002, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona va iniciar diversos 
projectes d’adequació de l’espai fluvial 
i de promoció de l’ús públic; l’Estat i 
l’Agència Catalana de l’Aigua van esco-
metre la integració paisatgística i am-
biental associades al desviament del 
tram final del riu i l’adequació del tram 
urbà del Llobregat per permetre’n l’ús 
públic, acabats els anys 2004 i 2009, res-
pectivament. L’Àrea Metropolitana va 
acabar l’any 2011 el parc del Riu, amb 
què es modificà radicalment la situació 
física del Llobregat, abans inaccessible i 
oblidat ❧

De claveguera 
vergonyosa a espai 
d’ús ciutadà

Durant moltes dècades, 
el tram final del
Llobregat va ser un dels 
punts més contaminats 
del nostre país

CoM eRa I CoM ÉS

Les actuacions de les diverses 
administracions públiques 
en els darrers anys han 
recuperat el riu des del punt 
de vista natural i social

gRan TRanSFoRMaCIÓ

Flamencs fotografiats el febrer passat sota el pont en construcció del Pratenc.

A l’esquerra, 
una imatge 

dels anys 
70, quan 

el riu feia 
d’abocador. 

A la dreta, 
l’aspecte 

actual (parc 
del Riu).

Festa del riu

FOTO: EIO RAMON
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Més que un simple parc
La millora ambiental del riu ha provocat una explosió de la seva biodiversitat. Fa 
temps que els peixos han tornat a les seves aigües i alguns trams, com el de la 
desembocadura, convertit en refugi de pesca, funcionen com un estuari on es barregen 
les aigües marines i continentals i on els peixos marins acudeixen a reproduir-se.
Les aus piscívores (bernats, martinets, corbs marins) i herbívores (fotges, ànecs) 
són abundants, i també comencen a aparèixer espècies molt interessants en 
determinats trams del riu, com la colònia reproductora de gavines corses de 
l’illa de la desembocadura o els dormidors de corbs marins de la vall baixa.
La seva funció com a connector biològic també s’ha fet evident: espècies de mamífers com 
la guineu o el senglar, o d’amfibis com el tòtil, han colonitzat el delta a través del riu.

Un corredor verd metropolità
El tram metropolità del Llobregat té 30 km i travessa el territori de 
16 municipis, des del pont del Diable de Martorell fins al mar. Tot 
aquest tram s’està recuperant, ecològicament i social, en un espai 
on les infraestructures i els serveis conviuen amb el medi natural 
i les activitats de lleure. És un corredor verd i un camí d’aigua.

El riu posa a l’abast de la ciutadania metropolitana un espai 
públic de qualitat, fàcilment accessible i que s’ofereix com un 
entorn òptim per a la pràctica de tota mena d’activitats de lleure, 
esportives, de relació social i d’educació ambiental i descoberta de 
la biodiversitat. Així mateix, és un espai que permet crear noves 
connexions i relacions de mobilitat sostenible entre els municipis que 
l’envolten, dins d’un horitzó de reducció de les emissions de CO2.

Zona d’estada 
i de jocs 
infantils del 
parc del Riu, 
on el dia 1 
de juny es 
farà la festa.

                                                   Festa del riu



L’1 de juny vine 
a gaudir del parc 
del Riu
Un espai únic de la ciutat on 
viuràs una jornada lúdica, 
festiva i plena d'activitats.
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Des de les 10 h fins al final de la Festa 
Exposició dels dibuixos dels infants de 5è de primària de les escoles 
del Prat participants en el taller "Consell dels Infants" per dissenyar i crear la 
proposta d'imatge per a la Festa del Riu

Activitat del Consell dels Infants del Prat
Lloc: passeig

Des de les 10 h fins al final de la Festa
Exposició: "La recuperació del riu"
Lloc: passeig

De 10 a 12h
Passejada per la llera del riu
Activitat per conèixer els aspectes més característics d'aquest interessant 
ecosistema fluvial, així com les peculiaritats que té al seu pas del Prat i la 
seva història. Ens acompanyarà un educador ambiental, que ens ajudarà 
a interpretar els elements que anirem trobant durant l'itinerari.

Punt de sortida: dic del riu
Cal inscripció prèvia a La Porta del Delta, tel. 93.374.13.79, fins al 29 de 
maig. Places limitades. Cal portar aigua, gorra i calçat còmode.

De 10 a 12h
Taller d'anàlisi de la qualitat de l'aigua del riu
Taller pràctic per analitzar els paràmetres que determinen la qualitat 
de l'aigua del riu Llobregat al seu pas pel nostre municipi. De la mà de 
l'Associació Hàbitats, en el marc del projecte Rius

Punt de sortida: dic del riu
Cal inscripció prèvia a La Porta del Delta, tel. 93.374.13.79, fins al 28 de 
maig. Places limitades. Cal portar aigua, gorra i calçat còmode.

A les 11h
Arribada dels ciclistes participants a la Festa 
de la Bicicleta 2014
Lloc: dic del riu  
*Inici de la Festa de la Biblicleta: a les 10 h des de la plaça de Catalunya

Des de les 11 h fins a les 13 h
Taller de construcció de menjadores per a ocells
Taller pràctic per construir, amb elements senzills, menjadores per 
instal·lar-les als balcons i jardins de les nostres llars i apropar-nos als ocells, 
observar-los a curta distància i, alhora, facilitar-los aliment.

Taller obert. No cal inscripció prèvia.
Lloc: passeig

Des de les 11 h fins les 14 h
Inflable "Saltem amb energia"
Inflable per a infants, en el marc de la Setmana Europea de l'Energia 
Sostenible de l'any 2014

Lloc: zona de jocs infantils

Des de  les 11 h fins a les 15 h
Zona de jocs de taula gegants
Gaudeix amb els teus amics de tot un seguit de jocs gegants: 3 en ratlla, 
Connecta 4, Qui és qui, Mikado, Punteria, joc d'habilitat amb bales, Stick 
Gol, Memory.

Lloc: passeig

Des de les 11 h fins al final de la Festa
Instal·lació de jocs creatius: Colors de Monstre
Colors de Monstre és una col·lecció de jocs a l'aire lliure il·lustrada per 
l'artista Carles Porta, que crea una ambientació expressiva i excitant. 
El joc estètic i la interacció es barregen de la mà d’aquesta sorprenent 
instal·lació on gaudirà tota la família.

Lloc: àrea d'estada

Des de les 11h fins al final de la Festa
Mercadet exposició d'artesania i disseny
Aquest mercadet ens apropa a la creació artesanal independent. 
Hi podrem veure peces úniques i podrem comprar-les directament a amb 
les seves creadores i, així, donar suport a l'ofici d'artesà.

Lloc: passeig

Des de les 11.45 h fins al final de la festa
Skate parc
Amb classes per a diferents nivells, préstec de material i exhibició 
d'skaters professionals 

Lloc: Dic del Riu

Des de les 11.45 h fins al final de la festa  
Mural Gegant col·lectiu i de creació individual
Dinamitzat per l'Escola d'Arts, farem un mural gegant a terra. 
Obert a tothom qui tingui ganes de deixar-hi la seva empremta artística, 
tant si es tracta de col·lectius, d'artistes individuals o de qualsevol persona 
que hi vulgui participar.

Lloc: dic del riu

Des de les 12 h fins al final de festa
Escena Nativa: Dj resident Lullaby
Lloc: àrea d'estada (escenari)

Des de les 12 h fins a les 12.30 h
Màster-class de Zumba
Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 12.30 h
Jocs tradicionals
Les entitats de cultura tradicional de la ciutat ens proposen un espai 
per gaudir en família de jocs tradicionals.

Lloc: àrea d'estada

A les 13 h
Escena Nativa: actuació de Smoke Trio, amb la col·laboració 
de Rail y Vagoneta  
Versions de rock-and-roll dels anys 60 i 70

Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 16 h
Escena Nativa: actuació de Xan Castell & Martini's blues
Versions i repertori propi

Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 16.30 h
Jocs tradicionals
Lloc: àrea d'estada

A les 17.30 h
Escena Nativa: actuació de La Bandatonpare
Banda de versions pop i rock (fi de festa)

Lloc: àrea d'estada (escenari) 

Programa d'activitats

Taller d’anàl·lisi de la qualitat 
de l’aigua del riu / Passejada per la llera del riu

Skate parc

Mural Gegant col·lectiu i 
de creació individual

Dic del riu - escenari

Arribada dels ciclistes participants a la 
Festa de la Bicicleta 2014

Taller de construcció de menjadores per a ocells

Zona de jocs de taula gegants

Exposició: "La recuperació del riu"

Mercadet exposició d’artesania i disseny

Exposició dels dibuixos dels infants participants en 
el taller “Consell dels Infants”

Inflable “Saltem amb energia"

Servei de bar

Àrea d’estada - escenari

Instal·lació de jocs creatius: 
Colors de Monstre / Jocs tradicionals
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14 
Cartell basat en el dibuix de Doha Abou Ajeb, de l’Escola Charles Darwin, escollit 
en un procés participatiu organitzat pel Consell dels Infants del Prat.

RONDA DE LLEVANT
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Des de les 10 h fins al final de la Festa 
Exposició dels dibuixos dels infants de 5è de primària de les escoles 
del Prat participants en el taller "Consell dels Infants" per dissenyar i crear la 
proposta d'imatge per a la Festa del Riu

Activitat del Consell dels Infants del Prat
Lloc: passeig

Des de les 10 h fins al final de la Festa
Exposició: "La recuperació del riu"
Lloc: passeig

De 10 a 12h
Passejada per la llera del riu
Activitat per conèixer els aspectes més característics d'aquest interessant 
ecosistema fluvial, així com les peculiaritats que té al seu pas del Prat i la 
seva història. Ens acompanyarà un educador ambiental, que ens ajudarà 
a interpretar els elements que anirem trobant durant l'itinerari.

Punt de sortida: dic del riu
Cal inscripció prèvia a La Porta del Delta, tel. 93.374.13.79, fins al 29 de 
maig. Places limitades. Cal portar aigua, gorra i calçat còmode.

De 10 a 12h
Taller d'anàlisi de la qualitat de l'aigua del riu
Taller pràctic per analitzar els paràmetres que determinen la qualitat 
de l'aigua del riu Llobregat al seu pas pel nostre municipi. De la mà de 
l'Associació Hàbitats, en el marc del projecte Rius

Punt de sortida: dic del riu
Cal inscripció prèvia a La Porta del Delta, tel. 93.374.13.79, fins al 28 de 
maig. Places limitades. Cal portar aigua, gorra i calçat còmode.

A les 11h
Arribada dels ciclistes participants a la Festa 
de la Bicicleta 2014
Lloc: dic del riu  
*Inici de la Festa de la Biblicleta: a les 10 h des de la plaça de Catalunya

Des de les 11 h fins a les 13 h
Taller de construcció de menjadores per a ocells
Taller pràctic per construir, amb elements senzills, menjadores per 
instal·lar-les als balcons i jardins de les nostres llars i apropar-nos als ocells, 
observar-los a curta distància i, alhora, facilitar-los aliment.

Taller obert. No cal inscripció prèvia.
Lloc: passeig

Des de les 11 h fins les 14 h
Inflable "Saltem amb energia"
Inflable per a infants, en el marc de la Setmana Europea de l'Energia 
Sostenible de l'any 2014

Lloc: zona de jocs infantils

Des de  les 11 h fins a les 15 h
Zona de jocs de taula gegants
Gaudeix amb els teus amics de tot un seguit de jocs gegants: 3 en ratlla, 
Connecta 4, Qui és qui, Mikado, Punteria, joc d'habilitat amb bales, Stick 
Gol, Memory.

Lloc: passeig

Des de les 11 h fins al final de la Festa
Instal·lació de jocs creatius: Colors de Monstre
Colors de Monstre és una col·lecció de jocs a l'aire lliure il·lustrada per 
l'artista Carles Porta, que crea una ambientació expressiva i excitant. 
El joc estètic i la interacció es barregen de la mà d’aquesta sorprenent 
instal·lació on gaudirà tota la família.

Lloc: àrea d'estada

Des de les 11h fins al final de la Festa
Mercadet exposició d'artesania i disseny
Aquest mercadet ens apropa a la creació artesanal independent. 
Hi podrem veure peces úniques i podrem comprar-les directament a amb 
les seves creadores i, així, donar suport a l'ofici d'artesà.

Lloc: passeig

Des de les 11.45 h fins al final de la festa
Skate parc
Amb classes per a diferents nivells, préstec de material i exhibició 
d'skaters professionals 

Lloc: Dic del Riu

Des de les 11.45 h fins al final de la festa  
Mural Gegant col·lectiu i de creació individual
Dinamitzat per l'Escola d'Arts, farem un mural gegant a terra. 
Obert a tothom qui tingui ganes de deixar-hi la seva empremta artística, 
tant si es tracta de col·lectius, d'artistes individuals o de qualsevol persona 
que hi vulgui participar.

Lloc: dic del riu

Des de les 12 h fins al final de festa
Escena Nativa: Dj resident Lullaby
Lloc: àrea d'estada (escenari)

Des de les 12 h fins a les 12.30 h
Màster-class de Zumba
Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 12.30 h
Jocs tradicionals
Les entitats de cultura tradicional de la ciutat ens proposen un espai 
per gaudir en família de jocs tradicionals.

Lloc: àrea d'estada

A les 13 h
Escena Nativa: actuació de Smoke Trio, amb la col·laboració 
de Rail y Vagoneta  
Versions de rock-and-roll dels anys 60 i 70

Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 16 h
Escena Nativa: actuació de Xan Castell & Martini's blues
Versions i repertori propi

Lloc: àrea d'estada (escenari)

A les 16.30 h
Jocs tradicionals
Lloc: àrea d'estada

A les 17.30 h
Escena Nativa: actuació de La Bandatonpare
Banda de versions pop i rock (fi de festa)

Lloc: àrea d'estada (escenari) 

Captura els millors moments de la festa o els racons més sorprenents del parc, posa-hi el teu filtre preferit i guanya premis Km0!

Recorda etiquetar les teves fotos amb el hashtag #festadelriu2014
Període del concurs: del 26 de maig al 4 de junyMés info:  www.portadeldelta.cat    info@portadeldelta.cat /  93 374 13 79 / www.elprat.cat

ANIMA'T A PREPARAR-TE 

UN PÍCNIC PER DINAR AL 

PARC DEL RIU, AIXÍ PODRÀS 

GAUDIR DE LA FESTA 

DURANT TOT EL DIA. 

HI HAURÀ SERVEI DE BAR A 

L'ÀREA D'ESTADA!

Més info: www.elprat.cat

RONDA DE LLEVANT
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El centre de formació per a persones 
adultes CFA Terra Baixa és una escola 
pública que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i comp-
ta amb la col·laboració de l’Ajuntament 
del Prat (que s’encarrega de les despeses 
de manteniment, consums, neteja i con-
sergeria. A més, l’edifici és de propietat 
municipal).

L’escola ha tingut aquest curs prop 
de 800 alumnes, la qual cosa la con-
verteix en una de les més grans de la 
comarca. L’oferta formativa va des de 
l’alfabetització fins a la prova d’accés per 
a més grans de 25 anys.  L’escola impulsa 
la Xarxa d’Alfabetització, conjuntament 
amb la regidoria d’Educació, el Servei 
Educatiu de la Generalitat i altres sec-
cions municipals en el marc del Pla Edu-
catiu d’Entorn. 

La preparació del Graduat en Educació 
Secundària (GES) és l’ensenyament amb 
més nombre d’alumnes inscrits, amb un 
total de quatre grups aquest curs per 
donar resposta a la creixent demanda.

Accés a cicles formatius 
i a la universitat 

Un bon gruix de l’alumnat del CFA Terra 

Escola per 
a persones
adultes 

800 alumnes han estudiat 
aquest curs al centre 

Una classe al CFa Terra baixa.

Baixa s’incorpora a l’escola per cursar la 
preparació per a l’accés a cicles forma-
tius de grau mitjà i grau superior, i tam-
bé per preparar l’accés a la universitat 
per a estudiants de més de 25 i 45 anys. 

Llengües estrangeres 
(anglès i francès) 

Al centre també s’imparteixen llengües 
estrangeres, concretament fins el nivell 
A2 d’anglès i A1 de francès. 

D’altra banda, el CFA Terra Baixa partici-
pa en xarxes ciutadanes com la Taula de 
Nova Ciutadania, Taula de Formació Pro-
fessional, Xarxa d’Orientació, Pla de Fo-
ment de la Lectura i es coordina amb el 
Centre de Normalització Lingüística ❧

Preinscripcions 
per al curs vinent
Al CFA Terra Baixa poden accedir 
les persones que, amb caràcter 
general, hagin complert 18 anys 
o bé els compleixin durant l’any 
en què inicien la formació. La 
preinscripció per al curs vinent es 
farà a l’escola (pl. Pirineus, 1) del 23 
al 30 de juny.  Cal consultar abans 
els dies i horaris de preinscripció 
segons l’ensenyament que es vulgui 
cursar www.cfaterrabaixa.com.
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El Ayuntamiento ha actualizado para 
el período 2014-2017 el Plan Local de 
Seguridad Vial, donde se analiza la acci-
dentalidad en la zona urbana del muni-
cipio con el objetivo de reducirla.

En El Prat, el tipo de accidente más 
frecuente es la colisión frontolateral, 
que supone un 35-40% de los siniestros. 
Estas colisiones son a menudo provo-
cadas por la falta de visibilidad causa-
da por vehículos mal estacionados en 
los cruces, por no respetar las señales 
(STOP o “ceda el paso”) o por exceso de 
velocidad.

El segundo siniestro más frecuente 
(15-20% de los casos) es el atropello 
de peatones, la inmensa mayoría de los 
cuales resultan heridos leves. Y el terce-
ro son los accidentes de vehículos de 
dos ruedas, debido en parte al aumento 
de su presencia en nuestras calles. 

Tres frentes                      
de actuación

Para conseguir sus objetivos, el Plan pre-
vé actuaciones en tres ámbitos: medidas 
físicas (diseño urbanístico) y de gestión; 
control policial y campañas preventivas, 
y educación vial de la población ❧

Objetivo:
reducir los
accidentes

Actualización del Plan
Local de Seguridad Vial 

Los vehículos mal apacados dificultan la visibilidad.

agentes de la Policía Local acompañan a jóvenes 
de instituto para mostrarles cómo circular de forma 
segura por la ciudad.

Mal
estacionados
La Policía Local actuará 
de manera más intensa 
contra aquellos 
vehículos estacionados 
incorrectamente en las 
esquinas, que dificultan 
la visibilidad en
los cruces, tanto de otros 
vehículos como de los 
peatones, y continuará
su tarea educativa en 
escuelas, institutos y 
colectivos diversos.
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Pasan más unidades del 165, el “Pratexprés”

El bus 165 incrementa 
su frecuencia de paso 
en las horas punta

Desde el pasado 20 de mayo, el autobús 
165, el “Pratexprés”, ha incrementado su 
frecuencia de paso en las horas punta, 
sobre todo de 6.30 a 8.30 h de la mañana, 
pero también en franjas del mediodía y 
de media tarde. 

Si antes pasaban un 165 y un 65 de ma-
nera alterna, ahora pasan dos 165 y un 

65, y así sucesivamente, con una frecuen-
cia de entre 5 y 7 minutos.

En horas punta, el 165 es mucho más 
demandado que el 65, pues llega a Bar-
celona con menos paradas. 

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) ha aplicado la medida a petición 
del Ayuntamiento de El Prat ❧

Colas para tomar el 165 a primera hora de la mañana.

Camions al camí de 
València per obres d’una 
línia elèctrica

[ L’empresa Red Eléctrica Española 
(REE) ha iniciat les obres de 
canalització subterrània d’una 
línia elèctrica entre la ZAL Prat i 
el parc de negocis Mas Blau, des 
d’on continuarà fins a Sant Boi. 
Aquestes obres, de les quals el 
proper número d’aquesta revista en 
parlarà més àmpliament, provoquen 
el pas d’un camió cada deu minuts, 
aproximadament, de dilluns a 
divendres, per la zona sud de la 
ciutat. Els punts més conflictius 
d’aquest recorregut, per la gran 
presència de vianants i ciclistes, són 
la rotonda entre la carretera de la 
Platja i el camí de València, així com 
el mateix camí de València. Més 
informació a l’apartat “Notícies” de 
www.elprat.cat.]

L’Oficina de Sant Cosme 
supera les 10.000 visites

[ L’Oficina Municipal d’Informació 
de Sant Cosme (OMISC) ha superat 
aquest any les 10.000 visites de 
ciutadans i ciutadanes des que va 
obrir, l’any 2006. La majoria de 
consultes que es fan a l’OMISC, 
ubicada a la pl. Remodelació, són 
sobre obres a la via pública, festes, 
inscripcions en activitats, formació i 
recerca de feina, temes d’habitatge, 
transport públic i documentació 
diversa. Més informació a 
www.cosmepolitan.cat.]
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Tallers de formació que impulsen 
l’autoocupació i el cooperativisme

El Pla de mesures extraordinàries per a 
l’ocupació i la reactivació econòmica, al 
qual l’Ajuntament va destinar l’any pas-
sat un milió d’euros, i enguany en desti-
na un altre, inclou diverses accions. Una 
d’elles és el curs de formació laboral per 
a persones que, derivades pels Serveis 

Socials municipals, volen formar-se en 
altres àmbits per tenir més oportuni-
tats laborals. És el cas del curs laboral 
d’arranjaments de costura i planxa que 
el Centre de Promoció Social “Francesc 
Palau” està impartint, tot acollint-se al 
finançament del Pla.

Alumnes d’un curs de costura i planxa del Centre de Promoció Social “Francesc Palau”, 
finançat per l’Ajuntament, reben assessorament sobre com inserir-se al mercat laboral

Al primer curs, que va 
durar 5 mesos, van partici-
par 13 dones. La formació 
pretenia capacitar-les per 
poder respondre de for-
ma autònoma en aquest 
sector laboral. La formació 
es complementa amb ses-
sions sobre emprenedoria, 
autoocupació i cooperati-
visme, a càrrec del Centre 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i l’entitat GATS 
(Grups Associats pel Treball 
Sociocultural). 

Actualment s’ha iniciat 
la segona formació, amb 
un nou grup d’11 dones.  
Algunes de les que van fi-
nalitzar el primer curs han 
continuat la formació per 
especialitzar-se i ampliar 
coneixements.

Aquest curs ha estat una 
iniciativa de la Unitat de 
Programes Socials dels Ser-
veis Socials municipals, i for-

ma part del Pla local per la cohesió i la 
inclusió social.

El CPS “Francesc Palau” també ofereix 
altres cursos laborals: ajudant de cuina, 
cambrer, atenció a persones depen-
dents i alfabetització digital per a la re-
cerca de feina (TICfeina), etc ❧

alumnes del curs laboral d’arranjaments de costura i planxa.
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El viernes 30 y el sábado 31 de mayo se 
volverá a hacer una recogida popular 
de alimentos para el Punt Solidari del 
Prat. Este centro, ubicado en la antigua 
Escola del Parc, almacena y distribuye 
productos de primera necesidad a las 
familias necesitadas de la ciudad, que 
van derivadas desde los Servicios Socia-
les municipales. En el Punt Solidari co-
laboran Cáritas y la Cruz Roja de El Prat.

Más de 350 personas voluntarias y 
más de 30 entidades de la ciudad par-
ticiparán en la recogida de alimentos, 
que se hará a la entrada de 25 estable-
cimientos comerciales y supermercados 

Los días 30 y 31 de
mayo en 25 comercios
de la ciudad, para llevarlos
al Punt Solidari del Prat

de la ciudad. La tarde del viernes la reco-
gida se hará en los centros comerciales 
Carrefour y Mercadona, mientras que el 
sábado se realizará, durante todo el día, 
en los principales supermercados de la 
ciudad.

Del 19 al 22 de mayo, las escuelas han 
recogido productos de higiene perso-
nal, también con destino al Punt Solidari, 
como ya han hecho en anteriores cam-
pañas solidarias ❧

Recogida de alimentos en el Prat en una campaña solidaria anterior.

Nueva
recogida de
alimentos

Productos de higiene
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Lluita renovada contra la 
pobresa i l’exclusió social

L’Ajuntament del Prat va celebrar, el 14 
de maig al Cèntric, la jornada ciutadana 
“El Prat amb les persones”, durant la qual 
es va presentar el Pla local per la cohe-
sió i la inclusió social i el Pla de mesures 
extraordinàries contra la crisi. 

La periodista Milagros Pérez Oliva, 
especialista en problemàtiques socials 
derivades de la crisi, va pronunciar una 
conferència i va moderar una taula ro-
dona amb diverses entitats socials del 
Prat que treballen per la inclusió social 
i contra la pobresa.

Ampliació del Pla

L’Ajuntament va aprovar l’any 2008 el 
Pla Local d’Inclusió Social per al perío-

de 2008-11. Aquest pla, per causa de 
l’impacte de la crisi, s’ha anat revisant i 
ampliant per adequar-se a la nova reali-

tat, fins al punt que se n’ha fet una revi-
sió i ampliació fins a l’any 2015. 

I quina és aquesta realitat? Doncs, 
al Prat, un 17% de persones aturades, 
bona part de llarga durada i gairebé la 
meitat amb les prestacions esgotades; 
un augment dels processos de desno-
nament; una creixent població de més 
de 80 anys... Una dada ho pot resumir 
tot: el nombre de famílies ateses als Ser-
veis Socials bàsics ha crescut un 69% 
entre 2008 i 2013.

El Pla d’Inclusió Social lluita contra 
aquest panorama amb múltiples me-
sures, més de 150, dedicant-hi cada cop 
més recursos econòmics municipals i 
comptant amb la col·laboració de les 

Davant l’impacte de la crisi, l’Ajuntament i les entitats socials del Prat sumen esforços 
per ajudar a qui més ho necessita i reduir els factors que generen desigualtats 

Esfuerzo 
presupuestario
Entre 2007 y 2014, el Ayuntamiento 
de El Prat ha aumentado su 
presupuesto destinado a 
Servicios Sociales en un 92,4%, 
a Promoción Económica en un 
95,43% y a Educación en un 36,9%.
El presupuesto para ayudas de 
urgencia ha crecido un 592%.

Milagros Pérez oliva, al centre, va moderar el debat amb representants d’entitats socials del Prat. D’esquerra a dreta: Òscar Rando (gaTS, grups 
associats de Treball Sociocultural); Dámaris Morte (Centre de Promoció Social “Francesc Palau”), Manel bou (Cáritas; Servei d’intermediació 
hipotecària); Montse Vinyals (voluntària de Creu Roja – Punt Solidari del Prat); Catalina gonzález (SaÓ – Prat) i Carles barba (Fundesplai).
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entitats socials del Prat i del voluntariat. 
La llista de mesures és llarga perquè les 
prioritats són moltes, començant per la 
protecció social bàsica de qui pitjor ho 
passa i seguint amb programes centrats 
en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, 
la família... 

Plans d’ocupació

A banda del Pla d’Inclusió Social, 

l’Ajuntament desplega el Pla de me-
sures per a l’ocupació i la reactivació 
econòmica per a 2014, que preveu 
beneficiar 700 persones de la ciutat. 
Un exemple són els plans d’ocupació, 
adreçats a entitats sense ànim de lucre 
per desenvolupar projectes d’inserció 
laboral. S’hi han acollit 9 entitats i em-
preses d’inserció que desenvoluparan 
14 projectes per millorar la qualifica-

ció professional i l’ocupabilitat de 64 
alumnes-treballadors/es i de persones 
emprenedores en projectes d’economia 
social. 

Compartir amb 
la ciutadania

La jornada “El Prat amb les persones” va 
servir per compartir amb la ciutadania 
quina és l’actual situació socioeconò-
mica del Prat, quines són les necessitats 
de la població i quines són les polítiques 
d’inclusió social i d’ocupació que es 
duen a terme i que constitueixen el con-
tingut d’aquests plans. També va per-
metre incorporar una reflexió més ge-
neral sobre el context general de la crisi 
i sobre el paper de les entitats socials i 
la ciutadania com a sòlides xarxes de su-
port en aquests moments de dificultat.

En la seva intevenció, l’alcalde del Prat, 
Lluís Tejedor, va assegurar que “el nos-
tre model de ciutat, la nostra estratègia, 
només pensa en les persones. La nostra 
única prioritat és fer tot el que calgui 
per fer costat a la gent que ho està pas-
sant malament” ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Para profundizar en las 
conclusiones de la jornada y 
en los planes municipales de 
inclusión social y de medidas 
extraordinarias contra la 
crisis, visitar www.elprat.cat

MÁS InFoRMaCIÓn

La jornada compartió 
con la ciudadanía cuáles 
son las necesidades de la 
población y las políticas de 
inclusión social y ocupación 
que el Ayuntamiento 
está llevando a cabo

CoMPaRTIR Con La CIUDaDanÍa

Més de 200 persones van assistir a la jornada, celebrada a l’auditori del Cèntric.

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, conversant amb Milagros Pérez oliva, de la qual podeu llegir 
una entrevista en les pàgines següents. 
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Milagros Pérez Oliva, prestigiosa 
periodista del diari El País, va  
participar a la jornada ciutadana 
“El Prat amb les persones” que 
l’Ajuntament va organitzar per explicar 
el contingut del Pla local per a la 
cohesió i la inclusió social i el Pla de 
mesures extraordinàries contra la 
crisi. En una interessant conferència, 
va exposar les seves idees sobre 
els temps que estem vivint, sota el 
títol “La crisi i els seus relats”.

“Debilitar 
l’Estat vol 
dir debilitar 
la protecció 
dels dèbils”

Milagros Pérez Oliva  
Periodista
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Quines creus que són les causes dels pro-
blemes que està patint la societat?
Sens dubte, la crisi que estem patint és un fet 
real i objectiu, però crec que s’està utilitzant 
com a instrument per a revertir bona part del 
pacte social europeu en el qual es van implicar 
tant els partits de la socialdemocràcia com els 
democratacristians per aconseguir una societat 
basada en el que hem anomenat la societat del 
benestar. En aquest context, Espanya era dels 
països més dèbils i per això ara som als que més 
ens han retallat, i les conseqüències de la crisi es 
multipliquen. La pèrdua de la feina ens colpeix 
molt més, tot i que el nostre PIB (Producte Inte-
rior Brut) no ha baixat tant com el d’altres països 
(com Itàlia, per exemple).

D’on prové aquesta crisi tan forta? Perquè 
n’hem sentit de tots colors...
A més a més dels motius que han fet que es-
clatés ara, aquesta crisi té el seu origen en la 
dècada dels 80, quan dirigents com Reagan als 
Estats Units i Thatcher al Regne Unit van instau-
rar polítiques ultraliberals dirigides a desmante-
llar la societat del benestar i van legislar per a 
desregular el mercat a costa de debilitar les fun-
cions de l’Estat. I debilitar l’Estat vol dir debilitar 
la protecció dels dèbils. 

Tu parles de relats de la crisi. Ens ho pots 
explicar?
Sí. Hi ha diversos relats de la crisi, i el que predo-
mina, l’oficial i el que diversos mitjans de comu-
nicació difonen com a única veritat, és el que ens 
presenta la crisi com una catàstrofe natural, en 
la qual no hi ha responsables ni culpables i en la 
qual la ciutadania hem d’obeir i conformar-nos; 
en la qual hem de col·laborar amb les autoritats 
en les receptes d’austeritat que ens presenten, 
encara que agreugin encara més les desigualtats 
socials.

I un altre relat, quin és?
El de la crisi com a conseqüència de teories 
econòmiques equivocades, que els Estats estan 
aplicant. En aquest model econòmic de l’Europa 
de doble velocitat el relat condiciona més que 
altres coses. Si no hi ha responsables ni culpa-
bles, ningú no té la culpa. Però aquest relat no-
més el denuncien mitjans de comunicació mino-
ritaris, més crítics. 

I què podem fer nosaltres davant aquest 
relat predominant?
Reaccionar, reaccionar i reaccionar. Estem vivint 
moltes crisis alhora: l’ecològica, la social i cultu-

ral i la de pensament. La crisi està sent utilitzada 
en aquesta batalla ideològica i les forces pro-
gressistes estan perdent. 

Davant d’aquest panorama que descrius,  
com i què hauríem de fer com a societat 
civil?
Si nosaltres, la societat civil, deixem que altres 
diguin el que està passant, no participem en la 
presa de decisions ni en les solucions. Descon-
fiem dels que ens volen fer veure amb informes 
que les coses són així o “aixà”.

I com veus el futur d’Europa?
Europa va ser creada per superar guerres i en-
frontaments civils produïts per xocs religiosos, 
territorials i nacionals. Crec que és important 
avançar en la integració real, política i social, 
perquè si no, tornarem enrere, amb la predomi-
nança de les nacions. Avançar de manera social 
i democràtica significa una Europa que compta 
amb la ciutadania més que amb els països. I la 
crisi està produint renacionalitzacions, la qual 
cosa vol dir retrocedir.

Els mitjans de comunicació juguen un pa-
per molt important en tot aquest procés. 
Creus que l’estan jugant de la manera 
correcta?
Cert, juguen un paper molt important. I la gran 
part dels mitjans de comunicació s’han sumat a 
aquesta batalla ideològica, amb algunes excep-
cions. Han disminuït el seu paper com a estimu-
lants de debat social i de pensament per donar 
receptes del que han de pensar els ciutadans. 

I tu com a periodista especialitzada en 
aquests temes, com ho vius?
El periodisme pateix en els nostres temps una 
gran crisi econòmica, de model industrial, crisi 
d’adaptació a l’era d’Internet i, sobretot, crisi de 
credibilitat. Però hi ha molts i moltes periodistes 
que no es conformen i lluiten perquè el perio-
disme mantingui la seva funció social. Els propis 
periodistes són els primers que estan cansats del 
periodisme de trinxera.

Davant d’aquesta realitat, què podem 
fer? Ens podries regalar algun pensament 
positiu, per acabar?
La batalla de les idees és tan important com totes 
les altres batalles polítiques. No hem d’abaixar 
la guàrdia en l’àrea del pensament ni en el camp 
de les idees. Animo tothom a participar-hi ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]

La gran part dels 
mitjans de comunicació 
s’han sumat a aquesta 
batalla ideològica, amb 
algunes excepcions. 
Han disminuït el 
seu paper com a 
estimulants de debat 
social i de pensament 
per donar receptes 
del que han de pensar 
els ciutadans.

Estem vivint moltes 
crisis alhora: 
l’ecològica, la social 
i cultural i la de 
pensament. La crisi 
està sent utilitzada 
en aquesta batalla 
ideològica i les forces 
progressistes estan 
perdent. Si la societat 
civil deixem que altres 
diguin el que està 
passant, no participem 
en la presa de 
decisions ni en les 
solucions.



el prat

42
juny 14

La Associació Esportiva Delta Prat cele-
bra sus primeros diez años de vida. Hace 
una década, el impulso de unos padres 
para que sus hijos pudieran practicar el 
fútbol de una manera diferente acabó 
cuajando en una nueva entidad en la 
ciudad. Con el naranja como color ofi-
cial, el Delta Prat comenzó desde cero un 
proyecto que desde el inicio contó con la 
participación de muchos chavales. 

La prioridad, la formación

La prioridad de la entidad es la formación. 
“Está claro que queremos ganar, pero no 
fomentamos la rivalidad. Nos gusta jugar 

Primera década de la 
Associació Esportiva 
Delta Prat, centrada
en la formación 

al fútbol y ese es nuestro principal objeti-
vo”, explican fuentes de la entidad.

Los niños fueron creciendo y se vieron 
sin continuidad en el fútbol amateur. Hace 
dos años el club incorporó un equipo 
para adultos que permitía dar una salida a 

los jugadores del fútbol base. Actualmen-
te, el Delta Prat cuenta con 112 jugadores 
y ocho equipos (desde benjamines), y 
quiere seguir al pie del cañón ❧

[ J.D.M. ]

el Delta Prat entrena en el CeM Julio Méndez.

Diez años
formando
futbolistas
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El primer equipo de la Associació Esporti-
va Prat ha perdido la categoría de Segun-
da B, donde ha estado dos temporadas se-
guidas. 714 días después de conseguir el 
ascenso, el club vuelve a Tercera División. 

Pese a una segunda vuelta especta-
cular, la losa que se ha arrastrado desde 
la primera vuelta ha hecho imposible la 
salvación.

Ha sido una temporada convulsa. Se 
iniciaba con el artífice del ascenso en el 
banquillo, Agustín Vacas, destituido en 
noviembre por los malos resultados. Se 
anunciaba la contratación de Miguel Zu-
rro, que no llegó ni a sentarse en el ban-

El equipo pierde la 
categoría después 
de dos temporadas 
seguidas en Segunda B

quillo, y después llegaba Pepe Delgado. 
Los resultados no llegaban, y el equipo 
seguía en el pozo de la tabla. 

La segunda vuelta ha consolidado al 
equipo y los resultados han ido acompa-
ñando hasta creer en la salvación. El apo-

yo de la afición ha sido clave, llenando el 
Sagnier o viajando hasta Valencia, pero 
finalmente el equipo no ha podido lograr 
la permanencia ❧

[ José David Muñoz ]

el equipo pota blava ha caído luchando hasta el último momento.

La AE Prat
vuelve a
Tercera
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La 26a Festa de la Bici se celebrarà el dia 1 de juny. Sortirà 
de la pl. Catalunya i, després de recórrer carrers i espais 
naturals, acabarà al parc del Riu, coincidint amb la festa 
que allà se celebrarà amb actes esportius, culturals, 
mediambientals i educatius. Com sempre, la Festa de la 
Bici acabarà amb el tradicional entrepà de botifarra, a més 
d’un sorteig de material esportiu i una classe de “zumba”. 

                                           La FeSTa De La bICI, aL PaRC DeL RIU

El Triatló Ciutat del Prat ha arribat a la 19a edició, coincidint 
amb el campionat de Catalunya d’aquesta modalitat esportiva. 
L’equip masculí del CN Prat - Triatló no va poder puntuar, 
mentre que l’equip femení va assolir la tercera posició, tot i 
la caiguda d’una de les integrants. Vídeo a www.elprat.tv

TRIaTLÓ CIUTaT DeL PRaT

20 anys després de la seva inauguració, el CEM Sagnier se 
sotmetrà aquest estiu a diverses obres de millora (canvi 
de la coberta de la piscina, nova instal·lació elèctrica, 
reforma de la zona de recepció...). Mentre durin les 
obres, les persones abonades podran accedir als CEM 
Estruch i Fondo d’en Peixo amb les mateixes condicions. 
El pavelló del CEM Sagnier s’habilitarà com a sala de 
fitness i musculació, i s’hi farà el “Prat Activitats”.

                                           La PISCIna DeL SagnIeR TanCa PeR obReS

El CEM Estruch del Prat acollirà, entre els dies 18 i 22 
de juny, l’Open Internacional de Paratennis Taula, una 
modalitat competitiva del popular “ping-pong”, per a 
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. 

oPen InTeRnaCIonaL De PaRaTennIS TaULa aL PRaT  
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Més de 30 clubs de Catalunya han participat al Trofeu 
Ciutat del Prat de Gimnàstica Rítmica, organitzat 
pel CER Prat i l’AGR Ribera Baixa al complex esportiu 
Julio Méndez. Vídeo a www.elprat.tv

                  gIMnÀSTICa RÍTMICa

Per primera vegada, el Pratenc Associació d’Atletisme 
organitzarà els campus i casals d’estiu del CEM Sagnier: 
activitats psicomotrius i de conscienciació corporal, iniciació 
esportiva, gimcanes, jocs d’aigua, aproximació al medi 
natural, tallers... L’àmplia experiència en l’organització 
d’activitats de l’entitat, així com les característiques 
dels espais del CEM Sagnier, en garanteixen l’èxit.

CaMPUS I CaSaLS DeL PRaTenC aa

El 4 de maig, el Club Patí Delta va organitzar la primera Patinada 
Solidària per recollir donatius per a l’Asociación Catalana de 
Síndrome de RETT, un trastorn neurològic genètic que afecta 
una de cada 12.500 nens i nenes, aproximadament. Tots els 
ingressos de la patinada, de 4,1 km entre el camí de Cal Silet 
i el Centre Municipal de Vela, es van destinar a l’associació. 

PaTInaDa SoLIDÀRIa

Fa pocs dies, el Club Bàsquet Prat ha disputat contra 
el Palma Air Europa la final del play-off d’ascens a la 
lliga LEB Or, després d’haver eliminat el Cáceres en 
cinc partits. No us podem oferir el resultat de la final, 
ja que l’edició d’aquesta revista es va tancar abans. 

                  eL bÀSQUeT PRaT, a La FInaL D’aSCenS a Leb oR
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