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el bar del Centre artesà
comença una nova etapa
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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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La Festa del Riu celebra
la recuperació del Llobregat 

Pràctica de skate al dic de formigó. Activitats en família. 

Aspecte general del parc del Riu. Durant tot el dia hi va haver activitats.

Espai per a la creativitat infantil. La master class de zumba va ser una de les activitats més concorregudes.

El parc del 
Riu va acollir, 
el diumenge 
1 de juny, la 
primera Festa 
del Riu, amb 
la participació 
de centenars 
de pratencs i 
pratenques. 
Vídeo a 
www.elprat.tv 

Arribada dels participants a la Festa de la 
Bicicleta, que enguany va acabar al parc del Riu.
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Es un lujo para una ciudad como la nuestra tener en el centro del núcleo urbano un lugar con tanta vitalidad 
como el bar del Artesà. Sin duda, este complejo arquitectónico, formado por el bar, el patio y el teatro, es uno 
de los valores más representativos de la arquitectura de El Prat, pero no es ésta su única gran cualidad. Más 
allá de sus paredes, hay un valor sentimental, cultural, histórico e identitario que une a mucha gente de El Prat.

Una de las virtudes del Artesà es que a lo largo del tiempo se ha convertido en un lugar de encuentro interge-
neracional que une a personas mayores, jóvenes, padres y madres de familia... y cada uno de ellos ha hecho 
del Artesà su lugar de reunión y de compartir momentos de amistad y de diversión. La suma de todos estos 
momentos conforma el espíritu vivo y dinámico del Artesà.

Ahora, el bar inicia una nueva etapa después de una necesaria y profunda rehabilitación. Su imagen, aun 
manteniendo la antigua concepción del Artesà, es más diáfana, luminosa y permeable. Nuestras retinas deben 
acostumbrarse al nuevo espacio y hacerlo nuestro. Después de unos meses cerrado por reformas, el Artesà abre 
sus puertas con nuevas propuestas de programación cultural y social, que deben integrarse en el propio entorno.

Deseamos que, en este nuevo tiempo, el Artesà continúe siendo un espacio intergeneracional, de referencia, 
para sentirse a gusto, donde cada uno encuentre su momento y su rincón, y que todos juntos demos un nuevo 
impulso a la vida social y cultural de El Prat.

Para terminar, os deseo que lo disfrutéis con alegría y que paséis muy buen verano.

Desitgem que, en aquest nou 
temps, l’Artesà continuï sent 
un espai intergeneracional, 
de referència, per sentir-s’hi 
a gust, on cadascú trobi el 
seu moment i el seu racó, i 
que tots plegats donem un 
nou impuls a la vida social i 
cultural del Prat.

Deseamos que, en este nuevo 
tiempo, el Artesà continúe 
siendo un espacio 
intergeneracional, de 
referencia, para sentirse 
a gusto, donde cada uno 
encuentre su momento y su 
rincón, y que todos juntos 
demos un nuevo impulso a 
la vida social y cultural de 
El Prat.

Nova etapa del bar de l’ArtesàLluís Tejedor  
L’alcalde

s un luxe per a una ciutat com la nostra tenir al bell mig del nucli urbà un lloc amb tanta vitalitat com el bar 
de l’Artesà. Sens dubte, aquest complex arquitectònic, format pel bar, pel pati i pel teatre, és un dels valors 
més representatius de l’arquitectura del Prat, però no és aquesta la seva única gran qualitat. Més enllà de les 
seves parets, hi ha un valor sentimental, cultural, històric i identitari que uneix a molta gent del Prat. 

Una de les virtuts de l’Artesà és que al llarg del temps s’ha convertir en un lloc de trobada intergeneracional 
que uneix persones grans, joves, pares i mares de família... i cadascun d’ells ha fet de l’Artesà el seu lloc de 
reunió i de compartir moments d’amistat i de diversió. La suma de tots és el que constitueix l’esperit viu i 
dinàmic de l’Artesà.

Ara, el bar inicia una nova etapa després d’una necessària i profunda rehabilitació. La seva imatge, tot i 
mantenint l’antiga concepció de l’Artesà, és més diàfana, lluminosa i permeable. Les nostres retines s’han 
d’acostumar al nou espai i fer-lo nostre. Després d’uns mesos tancat per reformes, l’Artesà obre les seves 
portes amb noves propostes de programació cultural i social, que s’han d’integrar en el propi entorn. 

Desitgem que, en aquest nou temps, l’Artesà continuï sent un espai intergeneracional, de referència, per 
sentir-s’hi a gust, on cadascú trobi el seu moment i el seu racó, i que tots plegats donem un nou impuls a la 
vida social i cultural del Prat.

Per acabar, us desitjo que el gaudiu amb alegria i que passeu molt bon estiu. 
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Les 4 claus

[1]

El local va obrir de nou 

al públic el divendres 20 

de juny i ja va acollir la 

revetlla de Sant Joan.

[2]

La necessària reforma 

ha respectat l’essència 

i estil d’aquest històric 

i emblemàtic cafè.

[3]
Se n’han rehabilitat les 

façanes i les cobertes, que 

tenien problemes d’humitat, 

i se n’han enderrocat 

diversos cossos afegits de 

construcció precària.

[4]
L’Ajuntament està actualment 

elaborant l’avantprojecte 

per a la recuperació del 

teatre de l’Artesà.

El bar del Centre 
Artesà inicia 

una nova 
etapa després 

d’una profunda 
restauració

El bar del Centre Artesà ja torna a bate-
gar. Després d’estar un any tancat per 
obres de rehabilitació i reforma, aquest 
històric cafè del nucli antic del Prat va 
reobrir al públic el divendres 20 de juny 
i, tres dies després, va tornar a acollir una 
de les grans festes populars de l’any, la 
revetlla de Sant Joan. 

Esgotada l’any 2012 l’antiga conces-
sió del bar, l’Ajuntament, propietari de 
l’immoble, va aprofitar per posar al dia 
i dins de la normativa el local més em-

blemàtic de la ciutat. La reforma, però, 
ha respectat l’essència, esperit i estil del 
cafè, construït l’any 1919. De fet, tant el 
cos de l’edifici del bar, com alguns ele-
ments de l’interior i el conjunt de l’espai 
lliure que l’envolta estan catalogats com 
a Bé Cultural d’Interès Local. 

Posada al dia

Les obres de restauració del cafè de l’Ar-
tesà han abordat aspectes molt diversos. 
Així, se n’han rehabilitat les façanes i les 
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El cas de les rajoles 
hidràuliques
Dintre de l’actualització i posada al 
dia de les instal·lacions s’ha volgut 
respectar al màxim l’aspecte i essència 
del bar de l’Artesà. Un exemple 
paradigmàtic d’aquesta cura ha estat 
el paviment del cafè, fet de rajoles 
hidràuliques típiques de la seva època, 
que s’han mantingut i netejat. En una 
part del bar, sota un antic escenari, 
no hi havia rajoles i la solució ha 
estat encarregar a una empresa 
especialitzada la fabricació de rajoles 
idèntiques a les de la resta del bar. 

cobertes, que presentaven problemes 
de filtracions i humitat. També se n’han 
enderrocat diversos cossos afegits anys 
després de la construcció de l’Artesà i 
alguns d’ells en estat molt precari (sala 
de ball, lavabos, magatzems amb sos-
tres d’uralita...), fet que ha permès recu-
perar la façana est de l’edifici i ampliar 

la zona lliure exterior. La desaparició 
d’aquests volums del final del bar tam-
bé ha suposat un sensible augment de 
la il·luminació natural que penetra dins 
del local. D’altra banda, s’han reubicat la 
cuina i els lavabos, totalment nous, i s’ha 
arranjat tot l’espai exterior, tant la terras-
sa com la balaustrada que l’envolta. La 

pista central del pati, de forma circular, 
s’ha pavimentat de nou, mentre que el 
mur perimetral de maons, encarat als 
carrers del Centre i de Maurici Viloma-
ra, s’ha netejat i completat en diversos 
trams ❧

Vídeo a www.elprat.tv

El pati i la 
terrassa de 

l’Artesà, espai 
de trobada 
per a molta 

gent del Prat. A 
sota, l’alcalde 
del Prat, Lluís 

Tejedor, i el 
tinent d’alcalde 

d’Espai Públic 
i Projectes 

Urbans, Juan 
Pedro Pérez 

Castro, durant 
la inauguració 
de la reforma 

del bar.
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Futura recuperació 
del teatre
L’Ajuntament del Prat està elaborant un 
pla d’usos per definir el futur del teatre 
del Centre Artesà, situat al costat del 
bar i tancat des de fa temps. Abans d’un 
any n’estarà acabat l’avantprojecte, 
que haurà d’executar l’ajuntament 
sortit de les properes eleccions 
municipals. Segons l’alcalde, Lluís 
Tejedor, “aquest serà el projecte cultural 
més important del proper mandat”.

Els socis Lluís Aguado i Joan Navarro, dos 
pratencs i “artesaneros” de tota la vida, 
tal com s’autodefineixen, han guanyat el 
concurs d’ajudicació de l’explotació del 
bar del Centre Artesà. Des de petits han 
viscut l’ambient d’aquest cafè en les seves 
diferents etapes i tenen molt clar què ha 
de ser, i què no, el bar de l’Artesà.

Quina és la idea central del vostre 
projecte?
L. A. Mantenir la part social de l’Artesà, 
aquest esperit d’ateneu de poble, de punt 
de trobada, on es barreja gent d’edats i 
interessos diferents en perfecta harmonia. 
També volem acollir diverses activitats cul-
turals de la mà de l’Ajuntament.
J. N. Per a nosaltres, la part més impor-
tant no és la de fer negoci, sinó el plaer 
de poder continuar la història d’un local 
que forma part del nostre relat personal 
i familiar. 

Sembla que posareu especial aten-
ció a l’aspecte gastronòmic. 
L.A. Així és, tot i que volem començar de 
manera modesta. De moment, plats, tapes 
i entrepans senzills però de qualitat, amb 
productes propers. Ens agrada molt el 
concepte vermut i aperitiu, i el potencia-

Lluís Aguado i Joan Navarro, socis concessionaris del bar de l’Artesà

“Volem mantenir l’essència 
de l’Artesà de sempre” 

rem. De moment no farem menús diaris. 
J.N. Volem que el servei i l’atenció als 
clients sigui de qualitat, amb professionals 
de la ciutat molt il·lusionats i implicats en 
el projecte.

L’Artesà continuarà acollint festes 
populars?
L.A. Les quatre o cinc festes tradicionals, 

com Sant Joan, la Castanyada, Cap d’Any... 
es continuaran fent, però desapareixerà el 
concepte de discoteca de dissabte a la nit 
o de bar musical. 
J.N. Apostem per un local tranquil i agra-
dable, on es puguin prendre begudes de 
qualitat i on la relació i la conversa en-
tre les persones siguin el nucli central de 
l’activitat del bar ❧

Lluís Aguado i Joan Navarro, nous responsables del bar de l’Artesà.
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portaveus dels grups muniCipals

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

Democràcia participativa: 
fem el primer pas
de les passades eleccions al Parlament Europeu, 
entre moltes d’altres, en podríem treure una conclusió: 
cada vegada són més les persones que consideren que 
no n’hi ha prou amb votar un cop cada quatre anys, 
persones que pensen que, davant d’algunes decisions o 
inversions importants, ha de prevaldre el dret a decidir. 

a nivell local, des de CiU defensem, i ja ho proposàvem 
en el programa electoral, que caldria regular la participació de 
la ciutadania en els plens municipals i/o en la confecció del 
pressupost municipal. Parlem molt de participació ciutadana, 
però la realitat és que tot queda en grandiloqüents paraules 
i fulletons acuradament editats. La majoria de consells de 
participació  municipals, en realitat, no són gaire gran cosa més 
que un pur aparador, on les decisions ja estan preses abans de 
començar. En el Cèntric tenim un exemple ben recent d’aquesta 
llunyania entre l’Administració i el ciutadà: un equipament que 
ha costat uns 25 milions, és a dir, una quarta part del pressupost 
municipal d’un any, i el disseny, pla d’usos i funcionament del 
qual ha estat decidit únicament i exclusiva per l’Ajuntament, 
sense que ni els veïns ni ningú més de la ciutat hi pogués opinar. 

aquests dies hem vist que el cafè de l’Artesà, ja 
remodelat, ha reobert les seves portes. Ens en felicitem, tot 
recordant que els veïns, en el millor dels casos, n’han rebut 
informació però no han estat consultats. Els propers mesos es 
treballarà en el pla d’usos del teatre, un pla d’usos que ens posa 
damunt la taula una gran pregunta: què hi fem?, el restaurem 
o en fem un de nou? La nostra posició sempre ha estat molt 
clara: recuperar l’actual edifici. Però, més enllà del nostre parer, 
el que volem és que s’obri un veritable debat, no mediatitzat, 
on tothom pugui lliurement expressar la seva opinió, enfront 
de les diverses propostes que es presentin. Parlem d’una forta 
inversió i cal conèixer l’opinió de la ciutadania. Aquest pot ser 
un primer pas per retornar el protagonisme a la ciutadania.

www.ciuelprat.cat

Algunas cuestiones 
sobre el empleo
la evidencia nos demuestra que cuanto más tiempo 
está una persona en situación de desempleo, más difícil 
es su reincorporación de nuevo al mercado de trabajo. Las 
políticas activas de empleo, vinculadas a la formación y el 
reciclaje, son fundamentales para romper con esta situación 
perversa y favorecer, por la vía del acompañamiento, el 
acceso al empleo de las personas con menos cualificación.

a pesar de las recomendaciones de la Comisión 
Europea sobre la necesidad de “adoptar y aplicar las 
medidas necesarias para reducir el número de personas 
en riesgo de pobreza o exclusión social reforzando las 
políticas activas dirigidas al mercado de trabajo”, el 
gobierno de España va en la dirección contraria.

el gobierno del PP es muy obediente cuando se 
trata de recortar o de rescatar entidades financieras, pero 
practica una sorprendente rebeldía cuando se trata de aplicar 
medidas destinadas a reforzar las políticas de ocupación: en 
los últimos años ha disminuido en un 57% los recursos de las 
políticas activas de empleo. En el caso de Catalunya hemos 
pasado de recibir 443 millones de euros en 2011 a solo 176 
en este 2014, en el que se ha reducido la transferencia de 
recursos a la Generalitat en más de 17 millones de euros.

por si esto fuera poco, el Gobierno del PP también 
ha recortado la competencias de los ayuntamientos 
en el desarrollo de políticas activas de empleo y se 
limita a gastar recursos públicos en una política de 
bonificaciones a empresas que es cara y poco útil.  

el resultado de este desinterés de la derecha 
española por nuestros vecinos más desfavorecidos lo vemos 
todos diariamente a nuestro alrededor. Está en nuestras 
manos hacer todo lo posible por cambiar la situación.

    @PerezJP_
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portaveus dels grups muniCipals

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

Dar paso a una nueva 
generación
Cuando digo a cualquiera que el alcalde de nuestro 
pueblo lleva 32 años consecutivos “con la vara de mando” se 
echan las manos a la cabeza. Nadie en su sano juicio defiende 
que una misma persona acumule tantos años de mandato 
municipal. Todo el mundo defiende la alternancia, el relevo, la 
limitación de mandatos y la regeneración democrática. 

perpetuarse en el poder sólo aporta tics negativos. 
Los que se aferran a la misma poltrona durante décadas acaban 
confundiendo la democracia con el servilismo. Muestran falta 
de diálogo, de respeto a otras formaciones políticas, se creen 
siempre en posesión de la verdad y se quedan sin ideas para 
relanzar el proyecto de ciudad. 

nuestro alcalde está anclado en el pasado, su proyecto 
de ciudad está absolutamente agotado. Hay miles de pratenses 
que nunca han conocido a otro alcalde y les gustaría poder 
cambiar para poder comparar. No tiene ningún sentido que 
nuestro alcalde haya jubilado a Adolfo Suárez, a Calvo-Sotelo, 
a González, a Aznar, a Zapatero y hasta al mismísimo rey 
de España. Es una anomalía democrática en toda regla. Los 
socialistas de El Prat se han equivocado apuntalando durante 8 
años a un alcalde sin mayoría absoluta. No pueden presentarse 
como alternativa a esta atrofia democrática los mismos que 
respaldan sin rechistar sus políticas caducas y sectarias. Con 
toda humildad afirmo que el único partido político que puede 
impulsar una alternativa real de gobierno es el Partido Popular 
de El Prat. 

en badalona y en Castelldefels estamos demostrando 
que tenemos un modelo alternativo que ilusiona. Apostamos 
por una ciudad viva, con alternativas de ocio y cultura para 
todos; una ciudad limpia, cívica y segura; una ciudad donde los 
pratenses tengan prioridad en el acceso a políticas sociales y de 
acceso a un empleo; una ciudad de primera, alegre y próspera. 

www.antoniogallego.es

Vuelve el bar del Artesano
en la historia de una ciudad hay lugares, espacios, 
locales, etc. que son una parte de la historia de muchas de 
las personas que viven en ella. En El Prat, uno de esos locales 
es, sin duda, el bar del Centre Artesà. Muchas vivencias de 
muchísimas personas han transcurrido entre sus paredes, en 
sus mesas, en su terraza… muchos momentos de diversión, 
ocio o, simplemente, momentos de ir pasando el rato: eso 
era el Artesano… eso y mucho más, porque cada persona 
con la que hablas te explica una historia personal diferente.

es la suma de todas las vivencias particulares la que 
dan la imagen completa de un local emblemático, cuando 
además de aquello que todo el mundo sabe, además 
de la “historia oficial”, cada uno de nosotros podemos 
aportar una pequeña historia particular que nos sitúa en 
algún momento particular de nuestra vida en ese local.

además de la alegría que produce el que de nuevo 
abra sus puertas un local tan vinculado a la vida de muchos 
pratenses, también quiero hacer un comentario sobre otro 
fenómeno que también tiene relación con el Artesano: la 
rumorología, porque el Artesano también ha sido una fuente 
inagotable de rumores. Los rumores se extienden sin que nadie 
conozca su procedencia y sin que nadie encuentre un origen 
lógico de los mismos, y sobre el Artesano ha habido muchos: 
desde aquellos que hablaban de su derribo, que se convertía en 
un centro comercial, que se edificarían viviendas, hasta alguien 
que habló de un parking... En fin, llegados a este punto, nada 
mejor que los hechos para desmentir los rumores interesados: 
el bar del Centre Artesà ha abierto de nuevo sus puertas.

por último, aunque ya es público y se ha confirmado 
de manera oficial, nunca está de más adelantarse a la 
siguiente oleada de rumores “artesaneros”… el siguiente 
objetivo es reconstruir el teatro y será pronto.  

www.iniciativa.cat/elprat
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La 13a edició de la Cantata Ciutat del Prat va comptar amb la 
participació de gairebé 600 alumnes de 6è de Primària de la ciutat. 
Durant les 13 edicions ja han passat per la Cantata uns 7.500 nois i 
noies. L’acte va comptar amb la col·laboració de la Banda de Música 
del Prat, que va acompanyar un espectacle de l’alumnat d’Arts 
Escèniques de l’Institut Baldiri Guilera. Vídeo a www.elprat.tv

GAIREBÉ 600 ALUMNES A LA 13A CANTATA CIUTAT DEL PRAT

Una vintena de nens i nenes d’entre 8 i 12 anys de l’esplai 
GISC de Sant Cosme han millorat l’espai públic “La placeta”, 
situat al c. Riu Ebre, davant l’esplai. Els infants han pintat 
diversos jocs infantils al terra i les tanques del voltant. 
La iniciativa forma part d’un projecte de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i ha comptat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de diverses entitats i veïns i veïnes del barri. 
A la foto, moment de l’actuació que van fer els infants 
durant la festa d’inauguració. Vídeo a www.elprat.tv

                                           ELS INFANTS MILLOREN “LA PLACETA” DE SANT COSME

L’escola Can Rigol ha treballat durant dos cursos en un 
projecte Comenius amb escoles de 6 països europeus 
(Dinamarca, Regne Unit, Irlanda, Islàndia, Letònia i Grècia). 
El projecte, A taste of Europe, ha consistit a intercanviar 
experiències didàctiques sobre el menjar en els diferents 
països europeus. Can Rigol va aprofitar la visita dels seus socis 
europeus per tancar el projecte amb una festa de fi de curs.

CAN RIGOL ACOMIADA EL CURS AMB CONVIDATS DE SIS PAÏSOS

Professionals de l’atenció domiciliària procedents de Suècia 
han passat una setmana coneixent l’organització del Servei 
d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament del Prat. Durant una 
setmana han conegut de primera mà el funcionament 
de l’ajuda a domicili i les residències de gent gran a la 
nostra ciutat, fent visites a persones usuàries del servei i 
acompanyant a les professionals en les seves tasques diàries.

                                             VISITA SUECA AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
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La platja del Prat (tram de la Roberta) compta amb una nova torre de 
vigilància per al servei de socorrisme. Permet millor visibilitat i funcionalitat 
als socorristes i fa que sigui un punt idoni d’informació i assistència per 
a les persones usuàries de la platja. La torre compta amb un punt de 
megafonia i un sistema SOS per a quan el servei estigui tancat. A la resta de 
la platja es mantenen les 5 cadires de vigilància, el mòdul de socors i l’espai 
de socorrisme del Centre Municipal de Vela, amb despatx i sala de cures.

NOVA TORRE DE VIGILÀNCIA A LA PLATJA
CAN RIGOL ACOMIADA EL CURS AMB CONVIDATS DE SIS PAÏSOS

Diverses entitats i persones a títol individual estan 
treballant des del mes de març per crear a la nostra ciutat 
una colla castellera. El divendres 13 de juny es va fer un 
taller de castells a la plaça de la Vila del Prat. Per a més 
informació i inscripcions a la colla podeu veure la pàgina 
de Facebook dels Castellers del Prat o contactar-hi per 
correu electrònic a castellersdelprat@gmail.com

EL PRAT VOL CREAR UNA COLLA CASTELLERA
El grup d’alumnat GPS, Grup de Solidaritat, de l’Institut Ribera 
Baixa ha celebrat el 10è aniversari. L’acte el van organitzar i 
conduir els mateixos membres del projecte, que van fer un 
repàs de tota la seva trajectòria de la mà d’exalumnes, amb 
intercanvi d’experiències, mostra d’imatges i un concert. 
Hi van participar els gegants Sant Damià i Sant Cosme i el 
grup jove de percussió de la Colla dels Diables del Prat. 

10 ANYS DEL GRUP DE SOLIDARITAT DE L’INSTITUT RIBERA BAIXA

El 14 de juny es va celebrar una nova edició de la Festa 
del Prat Solidari i del Comerç Just, amb diferents 
activitats durant tot el dia a la pl. de Catalunya. La 
Festa va comptar amb la visita del periodista Andreu 
Buenafuente, que va presentar el projecte del Prat 
Solidari a Madagascar. Vídeo a www.elprat.tv

FESTA DEL PRAT SOLIDARI I DEL COMERÇ JUST
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Número 202. ESTIU 2014

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

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

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

http://m.agendacultural.elprat.cat



Dimarts, 1
Proposta
Las Lanas al Sol
Pl. Remodelació, a les 17 h  

Lectura
Club de lectura Gira el Món: 
Contra el viento, d’Angeles Caso
Biblioteca Antonio Martín, a les 19 h

Infantil
Taller lúdic: La primera foto de la història!
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h 

Dimecres, 2
Infantil
Papironautes: Una nau cap a l’infinit
Biblioteca Antonio Martín, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

      Proposta  
B-degust: 
Pintxos freds + 
Combinat de Circ  
Centre Cívic 
Sant Jordi - Ribera 
Baixa, a les 19.30 h 
Inscripció: 4 € 

Cinema
Estrena del documental:
La Ricarda, la casa de vidre
Cèntric Espai Cultural, a les 20 h

Cinema a la fresca
Los cronocrímenes, 
de Nacho Vigalondo
Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 22 h

Teatre
Monòleg amb Carlos del Pozo
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, 
a les 22.30 h
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Divendres, 4
Teatre
Cia. Proscenio Teatro presenta 
Un tranvía llamado deseo, 
de Tennessee Williams
Organització: Taller de Teatre Kaddish 

Teatre Kaddish, a les 20.30 h
Entrada: 6 €

Cinema a la fresca
Jardins de Paco Candel, 
a les 21.30 h

I
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Lectura
Festival Poesia del Prat
Exhibició de Poetry Slam
El Poetry Slam neix a Xicago el 1984. Els poetes o 
slammers disposen únicament de la seva veu i el seu 
cos per transmetre el text al públic, sense possibilitat 
de fer servir cap mena d’objecte, disfressa o música. 
Tots els gèneres i temàtiques són acceptats, del hip 
hop a les introspeccions narratives, la poesia social, la 
sàtira... L’slam busca reconciliar el públic amb l’oralitat 
i té un format de competició on el públic esdevé jurat. 
En l’exhibició que us presentem participaran entre 8 i 
10 slammers de primer nivell internacional. 

Jardins de Torre Muntadas, a les 21 h
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Diumenge, 6
Ball
Ball de gent gran amb Du Karisma
Organització: Voluntaris de gent gran / 
Assoc. Cultural Tot pel Ball

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 17.30 h. Entrada: 2 €

Música
Òpera des del Gran Teatre del Liceu: 
L’Arbore di diana, 
de Martín i Soler 
Cèntric Espai Cultural, a les 17.30 h

Música
Cocktails & Cakes amb Txarnegö dj
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, 
a les 18 h
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Dijous, 3
Infantil  
Kit d’estiu: Creem el nostre primer 
videojoc
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 11 h 

Infantil
Jugant amb màgia!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, 
a les 18 h

Terrassa d’estiu
Zam Zam
Pl. Blanes, a les 19 h 

Inauguració exposició
Entre nosaltres. Mirades d’una ciutat 
solidària
Biblioteca Antonio Martín, a les 19 h
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Dimarts, 8
Infantil
Kit d’estiu: Primers passos 
amb la robòtica
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa, a les 17 h

Infantil
Taller lúdic: Un, dos tres, pega 
paper tisora!
Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 18 h

      Festival Poesia del Prat
Radiacions, traços de 17 poetes 
contemporanis 
A les portes del seu 10è aniversari, el col·lectiu Sopa de 
Poetes, celebra la publicació del seu nou llibre Radiacions 
portant al Prat a algunes de les veus més representatives 
del panorama poètic actual. A més, presentaran un nou 
membre, el poeta Ventura Camacho, que recitarà obra 
pròpia. 

Jardins de Torre Muntadas, a les 21 h 

Dimecres, 9
Infantil
Papironautes: Planetes de butxaca
Biblioteca Antonio Martín, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

      Proposta
B-degust: Menús de Platja        + 
Concert de 8a Maravilla i Cerdakos SSA   
El Lloro. Serveis de Joventut, a les 19.30 h. 
Inscripció taller: 4 € / Concert gratuït

Cinema a la fresca
Moon, de Duncan Jones
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 22 h 

Teatre
Monòleg amb Operario del humor
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h
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Dijous, 10
Màgia
Màgia amb la Maga Glòria 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h 

Terrassa d’estiu
Txa-txa, pasdoble, fox
Pl. Constitució, a les 19 h

Lectura
Presentació de llibre: 1440 minutos, d’Helena Almeda
Biblioteca Antonio Martín, a les 19 h

Exposició
Inici exposició: El mar del Delta
Biblioteca Antonio Martín, a les 19 h

C

Dijous,10, divendres 11 i 
dissabte 12
Cinema
Preview. 3r festival de curtmetratges de nous 
directors

Un aparador per donar a conèixer les noves 
tendències audiviosuals, especialment, en el 
món del curtmetratge. L’objectiu del festival 
és donar l’oportunitat als nous professionals 
del sector audiovisual d’exhibir les seves 
creacions. Així com establir contacte entre els 
centres formadors, exhibidors i professionals 
del sector audiovisual, de manera que tinguin 
un espai on poder descobrir tendències, joves 
creatius i futurs professionals audiovisuals. 
En cadascuna de les tres sessions es 

projectaran els curtmetratges seleccionats i es coneixerà la valoració 
que en fan de cadascun, els professionals que componen el jurat.
Organització: Lambada, Cèntric Gastrobar i Departament de cultura

Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21.30 h
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Divendres, 11
Circ

Circomotik, cia. El Negro y el Flaco + 
Cabaret elegance, cia. Elegants
Per començar aquesta tarda de circ, un espai 
lúdic, alternatiu i no competitiu, de la mà 
del Negro y el Flaco. Nens i adults podran 
experimentar amb el cos i aprendre algunes 
tècniques de circ. 

A continuació, a les 20 h, la cia. Elegants presenta una successió 
de números de gran nivell, combinant diferents tècniques de circ 
com ara el trapezi, equilibris, perxa xinesa, monocicle i malabars, 
amb la comicitat com a llenguatge conductor, que culminarà amb 
el fantàstic número de trapezi triple! 

Pl. Sant Jordi, a les 18 h

Cinema a la fresca
Jardins de Paco Candel, a les 21.30 h
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Dijous, 17
Infantil
Tarda d’acrobàcies!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h

Terrassa d’estiu
Hip Hop
Ptge. del pintor Picasso, a les 19 h

Dimarts, 15
Infantil
Taller lúdic: Foto-clon!
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

      Festival de Poesia del Prat
Revista Quimera amb Laia López Manrique, Juan 
Vico i Àlex Chico

Són tres de les darreres veus de la poesia castellana 
contemporània a Barcelona. La seva obra, diversa i, fins i 
tot divergent, té en comú una aposta pel llenguatge i per la 
transmissió d’allò que, per velat i ocult, no es percep. Així com 
la seva vinculació amb la revista Quimera. Tots tres presenten 
els seus últims llibres: Un lugar para nadie, La mujer cíclica i La 
balada de Molly Sinclair.
Pl. porxada del Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Dissabte, 12
     Popular
San Pollín i la Cova del Foc
Enguany, aquest dos esdeveniments 
se celebren el mateix dia, una 
jornada festiva vinculada al món de 
les bèsties i els diables de la ciutat.
Matí amb San Pollin. Cercavila 
amb el Pollo com a element central. 

Corredisses, humitat i molts divertiments. Recorregut pels carrers 
del cas antic amb final al parc del Fondo d’en Peixo amb festa de 
l’escuma.
Migdia de trobada. Arrossada comunitària, ambientacions de 
sobretaula i, durant tota la tarda, diverses colles de diables i bèsties 
ens visitaran.
Nit de Cova del foc. Enguany, s’inicia amb una cercavila de foc amb 
participació de 3 colles de diables i 3 bèsties, culminant amb un 
espectacle al parc.
Organització: Colla de Diables del Prat

Parc del fondo d’en Peixo, tot el dia  
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Diumenge, 13
Ball
Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 € 

Música
Cocktails & Cakes amb John McEnroe Selector
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 18 h

Dilluns, 14
Cinema
Presentació del documenta: Ona Nuit Slow Food
Pl. porxada, Cèntric Espai Cultural, a les 21.30 h

Dimecres, 16
Infantil
Papironautes: Extraterrestres reciclats
Biblioteca Antonio Martín, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Proposta
B-degust: Batuts + Música electrònica amb fruites 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 19.30 h
Inscripció: 4 € 

Cine club 
La migliore offerta (La mejor oferta)
de Giuseppe Tornatore  
2013, Itàlia. Anglès VOSE
Amb  Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, 
Donald Sutherland, Philip Jackson
La vida de Virgil Oldman, un home solitari, expert 
en art i agent de subhastes, es veurà completament 
trasbalsada per l’aparició d’una misteriosa dona 
que li demana ajuda per a taxar les obres d’art 
heretades dels seus pares.

Prèviament es projectarà el curt Nocturna, de Carlos Martínez – 
Peñalver Mas
Cine Capri, a les 19.45 h

Teatre
Monòleg amb Gerard Taula
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22 h
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Divendres, 18
      Dansa 
La nit en dansa 
4 escenaris, 4 estils, 4 èpoques, 4 propostes 
de dansa diferents, un recorregut de danses: 
swing amb Swing maniacs, tango amb els 
Barcelona Tango Meeting, hip hop amb la 
Petit Excellence i una proposta de dansa 

contemporània amb Before we fall de Roser López. Una nit d’estiu per 
gaudir de la dansa. 

Jardins de la Pau, a les 21.30 h 

Cinema a la fresca
Jardins de Paco Candel, a les 21.30 h

Cinema
Estrena simultània: El amanecer del Planeta de los Simios, 
de Matt Reeves
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com 
o tel. 93 379 59 43

Dissabte, 19
      Música
Meló_dia
Proposta que vol 
reunir i mostrar 
la creació local 

des de disciplines diverses en un marc festiu. Durant prop de sis 
hores la dansa, la música, la performance, l’audiovisual, el teatre, 
la il·lustració... es van succeint.

Parc del Fondo d’en Peixo, a les 19 h 

Cinema
Estrena simultània: El amanecer del Planeta de los 
Simios, de Matt Reeves
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com 
o tel. 93 379 59 43

Diumenge, 20
Ball
Ball de gent gran amb Du Karisma
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €
 
Cinema
Estrena simultània: El amanecer del Planeta de los Simios, 
de Matt Reeves
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com 
o tel. 93 379 59 43

Música
Cocktails & Cakes amb Sandúa Selector
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 18 h

Dimarts, 22
Infantil 
Taller lúdic: Amb un peix i un gat, la cara del teu 
retrat
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h 

       Festival de 
Poesia del Prat
Jaume Pons Alorda, Lluís 
Calvo i Mireia Calafell
Un trio d’asos per tancar 
l’edició 2014 del festival. 
Tres poetes multipremiats, 

multitraduits, multipublicats i amb gran experiència en el 
recitat en viu: Jaume Pons Alorda (Mallorca, 1984) la seva 
obra més recent és la traducció de Fulles d’herba de Whitman. 
Lluís Calvo (Saragossa, 1963) acaba de publicar la novel·la 
L’endemà de tot. Mireia Calafell (Barcelona, 1980), seu darrer 
llibre de poesia publicat és Costures.
Pl. Porxada del Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Dimecres, 23
Proposta
B-degust: Cocktails d’estiu + teatre social 
El Lloro. Serveis de Joventut, a les 19.30 h
Inscripció taller: 4 € / Concert gratuït

Cinema a la fresca 
Primer, de Shane Carruth
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 22 h 

Teatre
Monòleg amb Jonathan Vives
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h
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Dijous, 24
Infantil
Què de contes!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h 

Terrassa d’estiu
The Next Beat 
Jardins de la Pau, a les 19 h 

Música
Concert de Stichting Vakantieorkest Ad Hoc
Organització: Stichting Vakantieorkest ad Hoc i Regidoria de 
Cultura 

Cèntric Espai Cultural, a les 20 h 
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Diumenge, 3
Cinema
Estrena simultània: Cómo entrenar a tu dragón 2, 
de Dean DeBlois 
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o 
Tel. 93 379 59 43

C

Dissabte, 2
Cinema
Estrena simultània: Cómo entrenar a tu dragón 2, 
de Dean DeBlois 
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o
 Tel. 93 379 59 43

C

Dimecres, 31
Teatre
Monòleg amb Rony
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

Diumenge, 27
Ball
Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo 
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €

Música
Cocktails & Cakes amb Jackie alone
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 18 h

Divendres, 25
Xerrada
“Travessa dels estels del Sud”
Organització: UEC

Local social entitat (av. del Canal, 176 bxs), a les 21 h 

Cinema a la fresca
Jardins de Paco Candel, a les 21.30 h
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Dissabte, 26
Proposta
Sopar Solidari El Prat amb el Sàhara
Organització: El Prat amb el Sahàra

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 20 h 
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Divendres, 1
Cinema
Estrena simultània: Cómo entrenar a tu dragón 2, 
de Dean DeBlois 
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o
Tel. 93 379 59 43

Inici exposició
PLATS. Exposició col·lectiva d’artistes
Ona Nuit 2002 – 2012
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit
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Dimecres, 6
Teatre
Monòleg amb Elías Torres
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

T

Dimecres, 20
Teatre
Monòleg amb Toni Cruz
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

T

Dimecres, 27
Teatre
Monòleg amb Ramon LSD
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

T

Dimecres, 13
Teatre
Monòleg amb Jordi DNI
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h
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Dimecres, 3
Teatre
Monòleg amb Toni Cruz
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

Dissabte, 6
Infantil
L’hora del conte: L’estrella que no volia volar,
amb Dolça Cos
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h 

Diumenge, 7
Ball
Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €  

Dimarts, 9
Lectura
Tertúlia en anglès, moderat per Philip Asmah
Biblioteca Antonio Martín, a les 17 h 

Dimecres, 10
Commemoració Diada Nacional
Pl. del Mestre Joan Estalella
A les 19 h, Ballada de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat
A les 20 h, Acte oficial: ofrena floral i peces musicals 
a càrrec de la Unió Filharmònica

A les a les 22 h, al Teatre Modern
Actuació de l’Esbart dansaire de Vilanova del Camí 

Novembre 72, abril 74, gener 76, no 
només són dates; són un viatge per un 
temps i un país, Catalunya, a través d’un 
grapat de cançons de Lluís Llach, símbol 
d’una lluita que està més viva que mai.  
El concert, de la mà dels Daltònics, va ser 

Premi especial del jurat als “Premis 9 de teatre” en la 8a edició de 
Fica’t al SAT.

Teatre
Monòleg amb Edu Mutante
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit, a les 22.30 h

Dissabte, 13
Inauguració Escola Municipal de Música
Centre Cultural Torre Balcells

Infantil
L’hora del conte: Contes de matemàtiques, 
amb Anna G. Cuartero
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h
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Diumenge, 14
Ball
Ball de gent gran amb Du Karisma
Organització: Voluntaris de gent gran / Assoc. Cultural Tot pel Ball 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €

Dilluns, 15
Cursos
Inici inscripcions als cursos de tardor
Cèntric Espai Cultural, Centre Cívic Jardins de la Pau, Centre 
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, La Capsa i El Lloro, a les 16.30 h
https://online.elprat.cat

Dimarts, 16
Lectura
Tertúlia en anglès, moderat per Philip Asmah
Biblioteca Antonio Martín, a les 17 h

Presentació nova temporada d’arts escèniques
Coneix de primera mà les propostes de teatre, música clàssica i dansa de 
la nova temporada
Cèntric Espai Cultural, a les 19 h 

Dimecres, 17
  Música

Testament 1714. Les dones, amb Sílvia Bel
Concert historicomusical, una posada en escena on 
es recullen fragments i passatges èpics en forma de 
romanços, amb les veus de Sílvia Bel i Llúcia Vives, que 

ens descriuran fets d’un dels capítols més cruels de la nostra història.
Cèntric Espai Cultural. a les 19 h 

Teatre, música i dansa
Venda abonaments Programació d’Arts Escèniques, 
setembre – desembre 2014
Teatre Modern, de 16 a 20 h

Dijous, 18
Teatre, música i dansa
Venda abonaments Programació d’Arts Escèniques, 
setembre – desembre 2014
Teatre Modern, de 16 a 20 h

Inauguració exposició
Reflexos, exposició col·lectiva de l’Agrupació Fotogràfica 
Sants. Organització: Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h 

Divendres, 19
Proposta
Veredicte Concurs fotogràfic Viu l’estiu 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h 

Reunió
Assemblea oberta Arts Visuals
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 19.30 h 
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Activitats de lleure 
del l' estiu

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania

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

Dissabte, 20
Infantil
L’hora del conte: Visca la Festa Major!, amb Lídia Clua 
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h 

Diumenge, 21
Infantil
Art en família: #5: Pinzells humans, amb Stella Rubio
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 12 h

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

       Música
Concert de l’Orquestra de Cambra d’Acordions de 
Barcelona
Concert on descobrir les grans possibilitats tímbriques i interpretatives 
de l’acordió, realitzant un viatge que ens portarà dels grans temes 
del cinema clàssic com Blancaneus, Pinotxo o Moon River a les més 
reconegudes bandes sonores del cinema modern: L’últim Mohicà, La 
llista de Schindler, La Màscara del Zorro, Memòries d’Àfrica, Pirates 
del Carib i molts d’altres. Un concert ple de sorpreses que no deixarà 
indiferents ni a grans ni a petits.
Cèntric Espai Cultural, a les 19 h. Entrada: 10 €

I
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JULIOL

DIMARTS 1, 8, 15 i 22
Jocs de memòria 
Manté activa la teva ment, mitjançant divertits jocs amb 
els que treballarem les capacitats cognitives. 
Casal de gent gran Remolar de 10.30 a 11.30 h 
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran 
Places limitades. Preu: 5 €      

DIMECRES  2, 9, 16 i 23
En forma amb activitat física
Manté el cos actiu amb un seguit d’activitats variades 
com exercicis als espais lúdics i sessions d’activitat 
física a la platja. 
De 10 a 11.30 h. Inscripcions: Programa de Lleure 
de la gent gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIMARTS 1, 8, 15 i 22 
Balls en línia 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa de 17.30 a 
19 h i de 19 a 20.30 h. Inscripcions: Programa de 
Lleure de la gent gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIVENDRES  4, 11, 18 i 25
Tai-chí  
Casal de gent gran Remolar de 10 a 11 h
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran. 
Places limitades. Preu: 5 €      

SETEMBRE 

DIMECRES 17
Sortida Cultural: Jaciment del Born i Exposició
Visita guiada que ens ofereix una  aproximació fidedigna a la vida 
quotidiana de la Barcelona de finals del segle XVII i principis del XVIII. 
Després visitarem l’exposició “Barcelona 1700, de les pedres a les 
persones” que rememora la societat barcelonina del segle XVII 
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 8 €      

DILLUNS 22  
TALLER: Bosses d’olor
En aquest taller farem sacs perfumats per mantenir amb bona olor la 
roba i els armaris. 
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 2 €      

DIJOUS 25
PAELLA POPULAR
Paella popular per majors de 60 anys i les seves parelles al Parc Nou. 
Ball per la tarda. 
Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig a partir del dimarts 
16 de Setembre. S’entregaran màxim 4 entrades per persona 
prèvia presentació del DNI. Places limitades.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS DEL CURS 2014-2015
Inscripcions dilluns 8: balls en línia
Inscripcions dimarts 9: taichí, Ioga, sevillanes, sardanes i memòria
Inscripcions dimecres 10: manualitats, patronatge, costura, mitja, 
labors, boixets, marquetería, papiroflèxia, informàtica
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El fons marí del delta 
es va recuperant 

De juliol a octubre podrem visitar al 
Cèntric l’exposició audiovisual “El mar 
del delta”, sobre la biodiversitat dels fons 
marins de la costa del Prat. Aquesta mos-
tra intentarà explicar la situació real dels 
nostres hàbitats submarins i posar en 
context informacions com un recent in-
forme, que alertava de la seva mala qua-
litat biològica.

Bona qualitat de l’aigua

Cal destacar que la qualitat microbio-
lògica de l’aigua és excel·lent, gràcies a 
la depuració de les aigües residuals. La 
contaminació fecal, el gran problema 
dècades enrere, ha desaparegut. Només 
per aquest fet, si comparem la biodiver-
sitat del fons marí deltaic de fa 20 anys 
amb l’actual, la millora és espectacular. 
La prova és que cada cop hi ha més pes-
cadors a la platja del Prat.

Context difícil

La costa del Prat està al costat d’un dels 
ports de la Mediterrània amb més tràn-
sit de vaixells, amb uns grans espigons 
que han alterat la dinàmica costanera 
d’aportació de sorres, al final d’un riu 
que travessa una àrea metropolitana for-
tament industrialitzada que n’aprofita 
fins a la darrera gota. A més, cada any s’hi 
aboquen 100.000 m3 de sorra per com-
pensar la regressió de la costa, operació 
que des del punt de vista biològic supo-
sa un fort impacte. 

Típic d’un delta

A més, les característiques naturals prò-
pies d’un delta són aigües tèrboles i fons 
tous, fins i remoguts, difícils per a la colo-
nització de moltes espècies marines (co-
lonització que, per contra, s’està produint 
als espigons del port, on ja proliferen es-
pècies pròpies de fons rocosos) ❧

Tot i rebre múltiples impactes de l’activitat humana, la biodiversitat marina de la costa 
pratenca està molt millor que fa 20 anys i continua mostrant símptomes de millora 

Dues espècies 
fotografiades 

al fons marí 
del Prat. A dalt, 

un mol·lusc 
nudibranqui. A 

sota, un sard.

FOTO: XAVier SALVAdOr (SiLMAr)

FOTO: eduArd CeNTeLLeS (PrATSuB)
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Les preinscripcions a 
determinats instruments i 
programes per als més petits  
encara estan obertes, fins 
que es completi l’oferta

PREINSCRIPCIONS OBERTES

La Capsa serà la seu dels 
conjunts i instruments 
de música moderna 
(guitarra elèctrica, baix 
elèctric, bateria...)

MÚSICA MODERNA A LA CAPSA

L’Escola de Música 
obre el 15 de setembre
Les preinscripcions encara estan obertes per a 
determinats instruments i per als més petits. 
el 13 de setembre, inauguració i portes obertes

L’Escola Municipal de Música (EMMEP) 
del Prat començarà les classes el dilluns 
15 de setembre. Dos dies abans, el dissab-
te 13 de setembre, se’n celebrarà la inau-
guració, que comptarà amb una jornada 
de portes obertes perquè tothom en pu-
gui conèixer les noves instal·lacions.

La seu central de l’Escola es troba al 
Centre Cultural Torre Balcells, on es des-
envoluparà la major part de l’acció for-
mativa de llarg recorregut i assajaran 
la major part dels conjunts musicals. A 
Torre Balcells, l’EMMEP comptarà amb 
onze aules de formació, una de tecno-

logies, una de percussió, una d’assaig i 
un auditori. També hi haurà la direcció i 
administració de l’Escola.

L’EMMEP també disposarà d’altres 
seus. A La Capsa es desenvoluparà la for-
mació en música moderna i acollirà els 
conjunts i instruments propis d’aquest 
estil. D’altra banda, a les escoles Jacint 
Verdaguer i Pompeu Fabra es farà la 
formació inicial dels infants d’entre 4 i 
7 anys i s’impartiran classes de música i 
moviment i d’iniciació a l’instrument.

Preinscripcions       
obertes

Les preinscripcions a determinats ins-
truments i programes per als més pe-
tits  encara estan obertes, fins que es 
completi l’oferta. Per a més informació, 
truqueu al telèfon 93 479 45 05, envieu 
un correu electrònic a escolamusica@

elprat.cat o dirigiu-vos a Torre Balcells 
de 16 a 20 h a partir del 25 de juny ❧

La seu central de l’Escola Municipal de Música és Torre Balcells, a la pl. Pau Casals.
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Fi de curs
brillant per 
a les AMPA
un dels èxits ha estat el 
1r premi “AMPA solidària”

Les diverses Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes (AMPA) de les escoles i ins-
tituts del Prat fa anys que amplien la seva 
labor més enllà del propi centre, amb 
projectes conjunts amb la resta d’AMPA i 
en col·laboració amb altres col·lectius de 
famílies i entitats de la ciutat.

1r premi “AMPA solidària”

El Mercat d’Intercanvi de Joguines, que 
ja s’ha fet en dues ocasions, és una bona 
mostra d’aquest treball en xarxa entre 

les AMPA, famílies de les escoles bressol 
i entitats cíviques.

Atesa la particularitat d’aquest pro-
jecte, es va presentar a la convoca-
tòria de premis de la FAPAC (Federa-
ció d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya). El projecte 
pratenc va ser escollit com a finalista 
a través de votació popular, dins la ca-
tegoria d’”AMPA solidària”, de promo-
ció de la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats, juntament amb 4 pro-
jectes més d’associacions de mares i pa-
res de la resta de Catalunya. 

El dia 1 de juny, a Barcelona i en el 
marc de la Festa FAPAC, es van fer pú-
blics els projectes guanyadors de les 
diferents categories, i el projecte de les 
AMPA del Prat resultà guanyador del 
primer premi, consistent en un xec de 
1.000 € i un diploma de reconeixement. 
Diversos membres de les AMPA que es 
van desplaçar a la festa varen recollir el 
guardó ❧

Moment de la recollida del 1r premi “AMPA solidària”.

El Galliner del Parc
[ L’AMPA de l’Escola del Parc és un
exemple de projectes que van més
enllà de l’escola, amb la creació, fa

més de dos anys, d’El Galliner 
del Parc, un grup de teatre (foto) 
format per mares i pares, que han 
ofert diverses obres a tota la 
ciutat. Enguany, amb 
Blancaneus i... un convidat, 
van omplir el Teatre Modern, 

destinant la recaptació a la compra de 
mobiliari per a l’escola.]

L’Escola Pompeu
Fabra reobrirà al
setembre amb nou
nom i equip directiu
La Generalitat ha decidit iniciar una
nova etapa educativa a l’Escola
Pompeu Fabra a partir d’un tancament
administratiu, que permetrà reconfigurar 
el centre per posar en marxa un nou 
projecte educatiu per al proper curs. 
L’escola reobrirà al setembre en el 
mateix equipament i sota un nou nom, 
nou equip directiu i part del personal 
docent. La decisió del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat respon 
a l’auditoria realitzada al centre, que 
evidencia que cal millorar els resultats 
acadèmics de l’escola. L’Ajuntament 
del Prat entén que així s’estableixen 
les bases per construir una nova etapa 
educativa que permetrà dotar l’alumnat 
de les màximes oportunitats i garanties 
d’èxit. L’Ajuntament ha manifestat el seu 
reconeixement i agraïment a l’equip 
docent i comunitat educativa per la feina 
realitzada. L’AMPA de l’escola també ha 
donat suport a la decisió de la 
Generalitat. Vídeo a www.elprat.tv.]
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L’Institut Escola del Prat ha organitzat 
una trobada amb exalumnes que han 
apostat per seguir la seva formació 
després de l’educació obligatòria i que 
estan disposats a transmetre als seus 
antics companys i companyes la seva 
experiència i els valors positius de conti-
nuar estudiant.

Els i les joves de 3r i de 4t de l’ESO han 
pogut escoltar històries de vida en pri-
mera persona dels qui no fa gaire eren 
els seus companys i amics al centre. 
Alumnes actuals han pogut conversar 
amb alumnes que ja no són a l’Institut 
Escola del Prat, opinar, preguntar i inter-
canviar impressions. I han rebut respos-
tes directes, sinceres i properes, amb un 
clar missatge: “Continuar estudiant des-
prés de l’ESO? És clar que sí!”

Coneixement del 
món laboral

Aquesta activitat està inclosa en el crè-
dit de coneixement del món laboral que 
forma part del Projecte de Diversificació 
Curricular (PDC) que realitza l’alumnat 
de 4t de l’ESO. 

Aquest alumnat visita entitats i empre-
ses on poden conèixer diversos perfils 

Estudiar
després 
de l’ESO

L’experiència d’exalumnes 
de l’institut escola del Prat 

Alumnes i exalumnes de l’Institut Escola del Prat durant la trobada.

professionals, requisits, habilitats i capa-
citats necessàries per ocupar diferents 
llocs de treball, estratègies de recerca de 
feina, coneixement del mercat laboral 
actual, oferta d’estudis postobligatoris...

Esforç i suport                                                  
de la família
Per a l’alumnat de 4t, i per al de 3r que 
el curs vinent també faran aquest crè-
dit, ha estat positiva la visita a l’aula 
d’aquests referents del barri i saber que 
amb l’esforç i el suport de la família i de 
la xarxa existent al barri podran millorar 
la seva formació escolar i augmentar les 
seves expectatives personals, acadèmi-
ques i laborals.

Alguns d’aquests i aquestes estudiants 
estan a punt d’acabar un Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà i obtindran una titulació 
tècnica en auxiliar d’infermeria o en co-
merç i s’estan plantejant de continuar 
estudiant després de fer el curs d’accés 
a cicles formatius de grau superior o 
accedir al món laboral. Una de les alum-
nes va ser seleccionada pel programa 
de Joves per l’Ocupació que organitza 
el Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat, va fer les pràcti-
ques en una empresa i des d’aleshores, 
ja fa més d’un any, està treballant. No 
descarta reprendre els estudis mentre 
treballa ❧

Itineraris d’èxit amb l’ESO
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Refuerzo de la red eléctrica

La empresa Red Eléctrica Española 
(REE) está realizando una importante 
conexión eléctrica subterránea entre la 
subestación de la ZAL Prat del puerto y 
otra situada en Sant Boi. 

La conexión, que pasa por el sur del 
núcleo urbano de El Prat, tiene dos ob-
jetivos: por un lado, conectar entre sí, en 
forma de red, todas las subestaciones 

eléctricas de Barcelona y su entorno, 
de manera que el suministro eléctrico 
en toda el área metropolitana ganará 
seguridad en caso de que falle alguna 
subestación. 

El otro objetivo es que toda la electrici-
dad que genera la planta de ciclo com-
binado del puerto tenga salida a la red, 
ya que ahora no tiene capacidad para 

asumirla, por lo que la central está in-
frautilizada. Buena parte de este aumen-
to de energía en la red servirá para su-
ministrar al tren de alta velocidad (AVE) 
desde la subestación de Sant Boi.

En El Prat, el único impacto de las obras 
será un aumento del tráfico de camio-
nes, pero durante el verano no afectarán 
al acceso a la playa ❧

una nueva conexión mejorará la seguridad y la distribución del suministro eléctrico

una línea subterránea 
conectará la subestación 
eléctrica de la ZAL con 
otra en Sant Boi, pasando 
por el sur de el Prat 

LÍNEA SUBTERRÁNEA

el único impacto de las 
obras será un aumento del 
tráfico de camiones, pero 
en verano no afectarán 
al acceso a la playa

TRÁFICO DE CAMIONES

                                           En amarillo, trazado de la conexión eléctrica. 
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[ Escola Bressol Sol Solet. Cambio de 
los cerramientos, colocación de nuevas 
protecciones solares en la planta baja, 
redistribución de aulas y creación de un 
nuevo espacio para bebés.  
[ Ascensor edificio pl. Blanes. Insta-
lación de un ascensor en el edificio de 
la pl. Blanes, en el que se encuentran el 
mercado, el Centre de Promoció Social 
“Francesc Palau” y el agrupamiento es-
colta Anton Vilà. 
[ Rehabilitación fachada casa consis-
torial. La fachada de la Casa de la Vila se 
someterá a una operación de limpieza y 
pintura. También se reparará una fisura 
provocada por asentamiento tras las obras 
de construcción del túnel ferroviario. 

Cuando la actividad 
disminuye es buen momento 
para acometer obras en 
calles y equipamientos

[ La Capsa. Con la obra del equipamien-
to prácticamente acabada, en verano se 
realizarán los trabajos de urbanización 
y adecuación del espacio exterior de La 
Capsa. En el interior del edificio se acaba-
rán los trabajos de instalación de mobi-

La Capsa afronta el último tramo de su reforma, tanto del edificio como del espacio exterior.

Obras
durante 
el verano

liario y escenografía. Las obras acabarán 
en septiembre. 
[ C. Tossa de Mar. Peatonalización y ade-
cuación del espacio triangular situado 
entre la c. Tossa de Mar y la av. Onze de 
Setembre ❧
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El Ayuntamiento de El Prat y la sociedad 
Servicios y Estudios para la Navegación 
Aérea y la Seguridad Aeronáutica, SA 
(SENASA) han renovado sus acuerdos 
de colaboración. El objetivo es la orga-
nización de actividades y proyectos de 
interés común, como conferencias, con-
gresos, cursos, publicaciones, proyectos 
de investigación y/o consultoría, etc.

El Ayuntamiento pretende así promo-
ver actividades relacionadas con la orde-
nación territorial, la promoción económi-
ca y el empleo y la protección del medio 
ambiente, en relación con las instalacio-
nes aeroportuarias situadas en El Prat.

Se firman acuerdos para 
cursos, conferencias, 
proyectos de consultoría
e investigación, etc. 

Los acuerdos incluyen el desarrollo del 
Observatorio de la Sostenibilidad en la 
Aviación (OBSA), un centro para la reco-
pilación, análisis y difusión de informa-
ción. También se impulsará la formación 
aeronáutica y la celebración de cursos 

y exámenes en el Centro de Promoción 
Económica. Desde 2010, más de 185 
alumnos han hecho cursos y más de 225 
se han examinado, sin contar los de este 
año. Más información en el apartado No-
ticias de www.elprat.cat ❧

Momento de la firma de los acuerdos en el ayuntamiento de El Prat.

Promoción
del sector
aeronáutico
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Els avantatges de comprar a les botigues 
del Prat (proximitat, tracte personalit-
zat i bon preu) queden reflectides en la 
campanya impulsada per l’Àrea de Pro-
moció Econòmica, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament del Prat i pel Consell Muni-
cipal de Comerç: “A l’estiu Viu el Comerç 
del Prat”.

El comerç local fa dues funcions bàsi-
ques per a la ciutat: vitalitza l’espai urbà 
i promou l’activitat econòmica. El Prat 
té diversos eixos comercials, espais que 
compten amb més varietat i concentra-
ció de comerços i, on tothom pot trobar 
allò que necessita.

Les botigues formen
un centre comercial a cel 
obert que ens convida a 
passejar i comprar 

Els eixos comercials del Prat són: Nucli 
Antic; Marina–Lleida; Remolar, Jaume 
Casanovas i entorn Cèntric; Verge de 
Montserrat, i Riu Llobregat. En aquests 
carrers trobareu les banderoles amb 

l’eslògan d’aquesta campanya estiuenca, 
“A l’estiu Viu el Comerç del  Prat”, que re-
força la idea del comerç local com a eco-
nomia de proximitat i element clau en la 
concepció de l’espai urbà, com a espai de 
relació social i identificació ciutadana ❧

Les “Shopping night”, o nits de compra, són algunes de les activitats comercials que es fan a la ciutat.

Viu el 
comerç 
del Prat!

Cinc eixos comercials
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Al Prat hi ha, en aquests moments, 
unes 2.000 persones que exerceixen 
el voluntariat de diferents maneres 
i que l’entenen com un compromís 
de transformació de la societat. 
D’aquestes, 390 formen part d’alguns 
dels 40 projectes coordinats des del 
Punt del Voluntariat del Prat. Són 
projectes centrats en els àmbits social, 
ambiental, esportiu, de cooperació, 
comunitari, cultural i educatiu. 

“Amb el 
voluntariat 
penses que 
dónes el 
que tens, 
però reps 
molt més”

Begoña Burguete
Camila Jara
Conxita Comas
Representants de persones 
voluntàries al Prat
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Avui entrevistem tres dones, la Begoña, la Ca-
mila i la Conxita, com a representants de tot 
aquest col·lectiu de persones voluntàries que 
ofereix el seu treball amb el propòsit de crear 
una comunitat cada cop més solidària.

Com vàreu començar a fer de voluntàries?
Begoña: Jo sóc monja de l’orde missioner de 
la Immaculada Concepció i visc des de fa molts 
anys al barri de Sant Jordi. Allà vaig iniciar la 
meva carrera professional, fa 25 anys, a l’escola 
Pompeu Fabra. Com que en aquella època, al 
barri hi havia grans necessitats i mancances, 
vaig començar a treballar de manera voluntària 
amb el jovent i els nens i nenes, després del meu 
horari laboral. Així es va crear l’entitat SAÓ, que 
ara està totalment activa en diversos barris del 
Prat i amb diferents projectes. Ara estic jubila-
da, amb la qual cosa tinc molt més temps per 
poder fer més activitats. Per això, ara també es-
tic treballant amb 29 dones magrebines perquè 
s’alfabetitzin. 
Camila: Jo sóc d’origen xilè; vaig venir amb 
la meva família abans que comencés la crisi i 
ara ells han hagut de tornar al nostre país. Jo 
m’he quedat perquè estic estudiant i treballant 
en l’àmbit del treball social. Precisament estic 
en aquest sector professional perquè crec en 
l’altruisme de la gent i en la tasca del voluntariat 
per ajudar els altres. Vaig venir a les Cases d’en 
Puig perquè buscava una manera de col·laborar i 
em van oferir diversos projectes. En aquests mo-
ments, formo part del projecte “Antenes”, i ens 
dediquem a visitar persones més grans de 80 
anys de la ciutat per veure com estan, detectar 
les seves necessitats, fer-los un seguiment i, so-
bretot, fer-los companyia i parlar-hi. Hi ha molta 
solitud entre la gent gran.
Conxita: Ara tinc temps lliure perquè estic a 
l’atur i les meves filles ja són grans. Sóc volun-
tària lingüística, i un cop a la setmana em trobo 
amb una persona que està aprenent la nostra 
llengua per parlar-hi. És molt enriquidor, perquè 
entres en els mons d’altres persones i coneixes 
altres cultures. També formo part del volunta-
riat de Lecxic, un projecte de la fundació Jaume 
Bofill per fomentar la lectura entre els nens i 
nenes. Es crea una relació molt gratificant amb 
tots ells.

Què us aporta, personalment, aquesta 
activitat?
B: Jo treballo amb joves i no saps com n’és, de 
gratificant, quan veus que el teu suport dóna 
fruits, quan estàs ajudant els nois i noies a pre-
parar-se per afrontar el futur i veus que molts 

tornen a estudiar o a treballar... Els actes de vo-
luntariat tenen a veure amb la solidaritat, amb 
compartir el que tens, és un donar i rebre.
C: A mi m’agrada molt la meva professió i amb 
el voluntariat faig que sorgeixin les meves idees, 
les meves capacitats, puc demostrar i aplicar 
tot el que he estudiat. Jo he estudiat per poder 
ajudar la societat. Veure els fruits no té preu..., 
només un somriure t’omple de l’energia positiva 
de la gent. I aprenc tant de tothom!
Cx: Sentir que ajudes a millorar les coses és molt 
gratificant. I la gent és tan agraïda..., et fan pe-
tons, t’expressen sentiments... A més, noto que 
quan explico en el meu entorn les meves expe-
riències, hi ha molta gent que s’hi interessa i que 
es pot afegir a aquestes tasques. Fas el cabdell 
més gran.

La crisi ha canviat els nostres valors? Som 
més solidaris?
B: Sí. Ara la gent parla molt més de les neces-
sitats que té en la seva vida quotidiana. En les 
recollides d’aliments per al Punt Solidari en 
què he participat m’he adonat que la gent més 
senzilla, la més humil, és la més conscienciada, 
la que més ajuda. Hem de ser conscients que, 
encara que sigui amb poca cosa, tots hem de 
col·laborar a ajudar els altres. El problema més 
gran, però, és la manca de feina. Com pots mo-
tivar un jove perquè continuï endavant? Però... 
hem de mantenir l’esperança!
C: Ara hi ha molta gent que necessita ajuda, i de 
vegades no ho saben. Per exemple, hi ha gent 
gran que no s’adona que no sortir al carrer, no 
menjar bé o no dutxar-se no és viure bé.
Cx: Tothom està molt més conscienciat. Fa uns 
anys era impensable que en la nostra ciutat hi 
hagués persones que necessitessin aliments per 
viure i mantenir la seva família. Hi ha molta gent 
decidida a ajudar.

Com creieu que s’ha d’afrontar una activi-
tat de voluntariat?
B, C i Cx: S’ha de ser molt obert, no classificar ni 
prejutjar ningú, ni per sexe, ni per procedència, 
ni per idees, ni per religió... El Prat és un lloc 
molt obert.

Diuen que els diners fan la felicitat, tot el 
contrari del que vosaltres penseu...
B, C i Cx: No ens paguen amb diners, però sí 
en valors, en relació, en afectivitat, en coneixe-
ment. Tot això és molt més important que els 
diners ❧ 

[ dolors Pérez Vives ]

Per exercir el 
voluntariat s’ha de 
ser molt obert, no 
classificar ni prejutjar 
ningú, ni per sexe, 
ni per procedència, 
ni per idees, ni per 
religió... El Prat és 
un lloc molt obert.

El problema més gran, 
però, és la manca de 
feina. Com pots 
motivar un jove 
perquè continuï 
endavant? Però... 
hem de mantenir 
l’esperança!
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23 de maig de 2014, pavelló de Son Moix 
de Palma: data i lloc que ja han entrat a 
formar part de la història del Club Bàs-
quet Prat, quan el primer equip aconse-
guia un ascens històric a la lliga LEB Or. 

El conjunt pratenc assolia l’ascens per 
la via ràpida, amb un 3 a 0 a la final da-
vant el Palma Air Europa, guanyant els 
dos primers partits al pavelló Joan Bus-
quets i aconseguint el tercer punt de la 
final a domicili per 63 a 67. 

Una temporada de 10

El CB Prat tanca una temporada perfec-
ta, on l’equip ha aconseguit ser campió 
de la Copa Príncep de Plata per primera 
vegada i ha tancat una gran fase regular 
per assolir l’ascens a la LEB Or. L’equip 
va rebre l’homenatge de l’Ajuntament 
del Prat en una recepció oficial al saló de 
plens, on el club va oferir l’ascens a la ciu-
tat. El Joan Busquets també va ser prota-
gonista, quan l’equip ho va celebrar amb 
l’afició pota blava, que tant important ha 
estat per aconseguir aquest ascens ❧

Vídeo a www.elprat.tv

[ Míriam roures ]

El CB Prat,
equip de
LEB Or

Ascens històric per 
a l’esport pratenc

L’equip va celebrar l’ascens amb l’afició del pavelló Joan Busquets.

Recepció oficial a l’Ajuntament.

LEB Or, per 
sota de 
l’ACB 
El conjunt pota blava 
ha aconseguit un 
ascens històric. La 
pròxima temporada 
es podrà veure 
un equip pratenc 
jugar en la segona 
categoria del 
bàsquet espanyol, 
tot just per sota de 
la màxima categoria, 
la potent ACB. 
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Gairebé 500 infants del Prat han participat en els jocs 
escolars de futbol sala. Una cloenda al complex esportiu 
Julio Méndez va aplegar els jugadors amb moltes activitats. 
La Seda va guanyar la categoria aleví, l’única en què hi 
havia sistema de competició. Vídeo a www.elprat.tv

                  JOCS ESCOLARS DE FUTBOL SALA

L’equip amateur de l’Escola de Futbol Prat Blaugrana s’ha 
quedat a les portes de l’ascens a 3a catalana. La promoció 
d’ascens contra el Castelldefels B va ser guanyada pels 
mariners. Tot i això, l’equip ha quallat una primera 
temporada de vida formidable. Vídeo a www.elprat.tv

ESCOLA DE FUTBOL PRAT BLAUGRANA 

La Cursa Delta Prat ha arribat a la 15a edició. Nour Radouane 
va ser-ne el campió masculí, i Inna Lebedieva, ucraïnesa, 
la guanyadora en categoria femenina. A més, prop de mil 
participants van prendre la sortida en el circuit de 10 quilòmetres 
per l’avinguda de la Verge de Montserrat. Vídeo a www.elprat.tv

CURSA DELTA PRAT

El pavelló Joan Busquets del CEM Estruch ha acollit 140 
esportistes que van participar en el I Open Internacional 
de Tennis de Taula Adaptat organitzat al nostre país. 
Jugadors i jugadores dels 5 continents van competir 
per guanyar punts i escalar posicions als rànquings 
mundials, els quals atorguen la classificació per a 
Paralimpíades i Mundials. Vídeo a www.elprat.tv

OPEN INTERNACIONAL DE TENNIS TAULA ADAPTAT



comerç local  estiu’14



estiu’14 info@elpratcomunicacio.com




