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Premis Ciutat del Prat 2015
En reconeixement a persones i entitats que fan millor la nostra societat

Telèfons
[ Emergències
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[ 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 / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ 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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Joves del Prat amb inquietuds creatives.
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Al Prat,
l’Escarxofa &
Jazz marca el
tret de sortida
per a la vida
al carrer i a
les terrasses,
les festes i la
tornada a les
places. A sota,
aspecte de
la Fira Tapa
Carxofa Prat.

EL PRAT

5
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La carxofa Prat

ha estat la protagonista
culinària i festiva del mes d’abril. El tret de sortida van ser les
VI Jornades Gastronòmiques del Pota Blava i la Carxofa Prat.
Tot seguit va arribar, el diumenge dia 12, el festival Escarxofa &
Jazz, que enguany va tornar a l’origen, davant de la Capsa, amb
més de 1.800 persones. Arròs amb carxofa i música en directe
va demostrar ser, un any més, una fórmula perfecta. El 17 d’abril
es va fer un show cooking de cuina amb carxofa al Mercat
Municipal. El cap de setmana del 18 i 19 d’abril es va celebrar a la
pl. Blanes la Fira Tapa Carxofa
NO ET QUEDIS ESCARXOFAT!
Prat, una mostra de tapes de
carxofa dels bars i restaurants
Aquest va ser el lema
del Prat participants al Quinto
de totes les activitats
Tapa. El mes de la carxofa va
que, al voltant de la
acabar el 26 d’abril amb la
carxofa Prat, s’han fet
tradicional Festa de la Carxofa
durant el mes d’abril
al Fondo d’en Peixo. El mateix
dia es van fer itineraris guiats
pels espais agrícoles i naturals.
Vídeos a www.elprat.tv

❧
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Els 4 guardons
[1]
Agrupació Ciclista del Prat
de Llobregat, per la seva
dilatada trajectòria en la
promoció del ciclisme i la seva
contribució a l’esport local.

[2]
Grup de gent gran que
elabora el pessebre de
la plaça de la Vila, per la
seva aportació altruista
a la comunitat i la seva
contribució a la creació
d’una tradició local.

EL PRAT

Premis Ciutat
del Prat 2015

[3]
Centre de Formació de
Persones Adultes Terra
Baixa, per la seva tasca
en pro de l’educació i la
formació contínua i
la generació de noves
oportunitats a la població
adulta de la ciutat.

[4]
Rosa Ribas Moliné, en
reconeixement a la seva
carrera com a escriptora
i la seva contribució al
món de la cultura.

E

ls Premis Ciutat del Prat ja han arribat
a la setena edició. El 17 d’abril passat,
l’Auditori del Cèntric Espai Cultural va
acollir la gala de lliurament d’aquests
guardons, que van ser entregats a les persones premiades de mans de l’alcalde del
Prat, Lluís Tejedor, i dels portaveus dels
diferents grups polítics amb representació municipal. La gala va comptar amb
l’actuació del grup pratenc de ball de hiphop La Petite Excellence, dirigit per Úrsula
Rilo.
Aquests premis volen reconèixer la trajectòria exemplar i les aportacions de persones o organitzacions que amb la seva
activitat contribueixen a la millora de la
nostra societat en qualsevol àmbit i a fer

que el nom del Prat sigui conegut més
enllà de les nostres fronteres.
Enguany, els premiats han estat l’Agrupació Ciclista del Prat, l’entitat més antiga
de la ciutat; el grup de gent gran que de
forma voluntària fan cada any el pessebre
de la pl. de la Vila; el CFA Terra Baixa, referent en la formació i obertura de noves
oportunitats per a les persones adultes;
i l’escriptora pratenca, resident a Alemanya, Rosa Ribas.
A les pàgines següents trobareu fotografies i més informació sobre la gala de
lliurament dels premis

❧

Vídeo a www.elprat.tv, portal audiovisual local
que va retransmetre la gala en directe

7
maig

15

FRANCISCO GARCIA, president de l’Agrupació Ciclista del Prat de Llobregat,
recull el premi de mans de l’alcalde, Lluís Tejedor, i de la portaveu
del grup municipal de CiU, Imma Llopis.

EL PRAT

FREDERIC SUÁREZ I KARIM ALAMI recullen el premi en nom
del Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa,
acompanyats per l’alcalde Lluís Tejedor i pel portaveu
del grup municipal del PP, Antonio Gallego.
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ROSA RIBAS rep el premi acompanyada per
l’alcalde i pel portaveu del grup municipal
d’ICV-EUiA, Rafael Duarte.

FE PERALTA I VALENTÍN HERREJÓN recullen el premi en representació del grup de gent gran
que elabora el pessebre de la plaça de la Vila, acompanyats de l’alcalde i del portaveu
del grup municipal del PSC, Juan Pedro Pérez.

Les persones premiades, juntament amb els i les membres del jurat.

EL PRAT
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Moment de l’actuació del grup pratenc de ball La Petite Excellence.
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VIDA PRATENCA

FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA

EL PRAT

10
maig

El 26 de març es va celebrar el 12è Fòrum de Treballs
de Recerca Ciutat del Prat, organitzat per la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament i el Servei Educatiu, amb la
col·laboració dels instituts de la ciutat. El Fòrum pretén
potenciar les activitats de recerca que fa l’alumnat
de batxillerat, especialment les que fan referència al
medi local, i donar a conèixer a la comunitat educativa
i a la ciutadania els treballs d’investigació que es
fan als instituts del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

MÀQUINA PER ELIMINAR XICLETS DEL TERRA

TROBADA SANT COSME D.O.

FESTA ESPLAI, DIUMENGE 10 DE MAIG AL PARC NOU!

“Trobada Sant Cosme D.O., junts per la convivència” és el
lema sota el qual entitats i veïns/es de Sant Cosme van
organitzar, el 14 de març, una jornada lúdica per fomentar la
convivència posant de manifest la diversitat cultural del barri i
enfortir-ne el procés comunitari. La jornada fou impulsada per
l’Obra Social La Caixa, la Fundació Secretariat Gitano i GATS, amb
la col·laboració d’entitats i ciutadania i el suport de l’Ajuntament
(en el marc del projecte ICI). Vídeo a www.elprat.tv

El diumenge 10 de maig, entre les 11 i les 17.30 h, el parc Nou
acollirà una nova edició de la Festa Esplai, la gran festa de
l’educació en el lleure organitzada per Fundesplai. Hi haurà
més de 50 activitats per a infants, joves i famílies: espectacles,
tallers, esports, màgia, pallassos... Enguany hi haurà un
gran acte en favor de #botaxlainfancia, la campanya
de Fundesplai en favor de la igualtat d’oportunitats en la
infància. www.fundesplai.org

El departament municipal de Manteniment i Serveis Urbans
ha incorporat una màquina especialitzada en l’eliminació dels
xiclets enganxats al terra. Aquesta màquina treballa a alta
pressió i a alta temperatura amb vapor d’aigua, que desfà el
xiclet amb l’ajuda de productes desincrustants biodegradables i
un raspall, sense malmetre el paviment. Vídeo a www.elprat.tv
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VIDA PRATENCA

NOVA ACTUACIÓ DE LA FÀBRICA DE CONTES
El 24 de març, el grup La Fàbrica de Contes va estrenar, al Teatre Modern, l’obra La Bella i la Bèstia. Al llarg del mes d’abril se n’han fet
representacions per a les escoles del Prat. L’11 d’abril se’n va fer una representació solidària, en col·laboració amb l’Ajuntament,
per recaptar aliments i diners per al projecte d’El Prat Solidari “Salut i escola a Madagascar” i el Punt Solidari del Prat
(banc d’aliments). Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT I 11 ENTITATS SOCIALS I SANITÀRIES
TALLERS D’AGILITY I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS
Els dissabtes 11 i 18 d’abril es van realitzar a la pl. de la Granja i
als jardins de la Pau, respectivament, dues exhibicions d’agility
(esport per a gossos), acompanyades de tallers d’ensinistrament
caní, en el marc de la campanya municipal de civisme sobre
la tinença d’animals. La campanya inclou altres accions de
prevenció, reparació i control. Vídeo a www.elprat.tv

L’Ajuntament del Prat ha signat convenis amb 11 entitats de
la ciutat dels àmbits sanitari i de serveis socials (Saó Prat, CPS
Francesc Palau, Eduvic, Fundesplai, Ecom, Càritas parroquial,
Creu Roja, Ass. Verge de Montserrat, Cooperativa Obrera de
Viviendas, AE Contra el Càncer i Ass. Malalts d’Alzheimer). Durant
el 2015, l’Ajuntament aportarà a aquestes entitats gairebé
550.000 €, 264.000 més que l’any passat. Vídeo a www.elprat.tv
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El grup de batucada Krestatum, de recent creació, durant la seva actuació a l’Altraveu.

EL PRAT

Joves del Prat amb inquietuds,
impuls creatiu i fam d’experimentació
En les següents pàgines us presentem
una mostra de gent jove de la nostra
ciutat: joves que fan música, que experimenten amb diferents formes d’art,
que es dediquen amb passió a diferents
activitats urbanes. No representen tot el
col·lectiu jove del Prat, que és molt ampli
i plural: es representen ells i elles mateixes i són un estímul per a la comunitat
i per al seu grup d’iguals. Són joves que
formen part d’associacions, o no, que
simplement van per lliure; que segueixen patrons oberts per pioners o que
llauren el seu propi camp. En algunes
coses s’assemblen, en altres són molt
diferents. Els uneix en, això sí, les ganes
de crear, de transmetre, de compartir, de
transformar, de participar de la ciutat. És
a dir: de viure

❧

Al web http://joves.prat.cat trobareu
informació sobre serveis i activitats per a joves

Membres del jove grup de teatre ETC. D’esquerra a dreta: Aitor Castro, Noelia Garrido,
Mireia González, Marc Arencón, Sílvia Guerrero i Katherine Nicole (davant de tot).
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Patinadors del
Prat durant
una reunió a
l’ajuntament
per tractar
sobre el disseny
del futur
skatepark de
la ciutat. A
sota, un grup
de skaters
als jardins de
la Ribera, on
s’ubica el parc
de patinatge
del Prat.

EL PRAT

14
maig

15

Projecte d’un
nou skatepark
L’Ajuntament està treballant en el
projecte d’ampliació del skatepark
dels jardins de la Ribera. El disseny
s’està treballant conjuntament
amb joves patinadors del Prat, que
són els que millor coneixen les
instal·lacions. El disseny del nou
skatepark es fa seguint una proposta
prèvia que va presentar el col·lectiu
de patinadors de la ciutat, que
han mantingut diverses trobades
amb els departaments municipals
de Joventut, Esports i Projectes
Urbans per tal d’arribar a un consens
sobre el disseny definitiu del nou
skatepark. La reforma consistirà
en l’ampliació de la pista esportiva
oberta, amb la creació d’un bowl
(en forma de piscina) on ara hi ha
una pista de bàsquet, la modificació
d’alguns elements de la pista existent
i la creació d’altres de nous.

Altraveu, el
festival de la
joventut pratenca
El dissabte 18 d’abril passat es va
celebrar als jardins de la Ribera
(zona del skatepark) el tercer
festival Altraveu, impulsat per
entitats i col·lectius joves de la
ciutat i la Regidoria de Joventut.
Aquest festival té un esperit de
visualització i reivindicació de
l’heterogeneïtat i la creativitat
dels i les joves de la ciutat, on
mostren els seus projectes,
motivacions i activitats.
A l’Altraveu, són els mateixos joves
els que, amb un treball conjunt que
realitzen els mesos previs a la jornada,
organitzen les diferents activitats:
música amb grups i discjoqueis
locals, exhibicions de dansa, esports
(skate i petanca), debats sobre
temes d’interès social, tallers,
photocalls, batucades, diables, etc.
L’organització de tot el festival
s’ha dut a terme a El Lloro, a través
de trobades i assemblees on s’ha
anat configurant una programació
i una dinàmica de treball conjunt.

EL PRAT
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Electrònica
emergent amb
Dj Billy + Adri
Otero & Ivan
Bascuñana +
Nigel Lamas.

Projecte Cocoon: cultivant
la música jove!
El Projecte Cocoon és una experiència d’aprenentatge,
intercanvi i creació musical jove que es porta a terme
des de La Capsa. Cada estiu, entre dues i tres bandes
joves de la ciutat treballen amb un productor musical
que els acompanya per fer avançar el seu projecte
musical, que culmina amb l’enregistrament d’un tema
i l’edició d’un videoclip. Fins ara, han pres part en el
projecte els Point in Mouth, Albufera, Eli Martin, KSR&Elle
Fanelli, Bad Students, Howlin’ Psycho, Milú i Bluefoot.

EL PRAT
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Un dels concerts de l’Altraveu 2015.

Grup Punto y
Aparte: Víctor
Sancho, Marisol
Palomo,
Jonathan
Redondo i
Eric Palacios.

Ana Cruz, tocant el baix en una jam session a La Capsa.

Els tres grups
que apareixen
en aquesta
pàgina, així
com el grup
Punto y Aparte,
de la pàgina
anterior,
han actuat
al festival
Altraveu 2015.

Grup Alfred
GC: David
Piquer, Àlex
Carretero,
Alfred García,
Quico Gil, Raül
Giménez i
Xavi Pastor.

Els Txemurris:
Xavi Ràfols,
Carlos Sáez,
Ricard Gaspar,
Joan Sans,
Arnau Pascual i
Maria Blanco.

EL PRAT
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Grup Alea
Fellas (entre
parèntesis, els
noms artístics):
Sergio Amaya
(Amaya Kenke),
Nil Ruz (Dj
Sayessol), Òscar
Hidalgo (Ele
Fanelli), Enric
López (KSR) i
Morad Lhauari
(Morad).

PREPARANT EL NOU CURS

De cara al curs escolar
2015-2016, l’escola ofereix
formació musical variada,
ﬂexible i amb programes
oberts per a totes les edats
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El 15 de maig es publicarà
l’oferta de places. La
preinscripció es farà del 18 al
29 de maig i la matriculació,
del 29 de juny al 10 de juliol

Una classe de violí a l’Escola Municipal de Música.

Un any d’Escola
Municipal de Música
EL PRAT
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Tanca el curs escolar amb 466 alumnes

reix cursos i tallers dins l’oferta trimestral
de la ciutat i ha participat en accions
obertes a la ciutadania. També desenvolupa el projecte “Entrecordes”, per a
l’alumnat de primària, que, amb instruments de corda fregada, treballa el llenguatge i les habilitats artístiques.
Nou curs

En el seu primer any de funcionament,
l’Escola Municipal de Música del Prat
(www.elprat.cat/escolamusica)
ha
anat posant en marxa diferents projec-

tes i grups, i tanca el curs escolar amb
466 alumnes.
A més dels programes de formació
acadèmica de llarga durada, l’Escola ofe-

De cara al nou curs, l’Escola oferirà formació musical variada, flexible i amb
programes per a totes les edats. L’oferta
de places es publicarà el 15 de maig

❧
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Parc de Fondo d’en Peixo. Dissabte 9
Organització: Entitats de Cultura tradicional del Prat

10 h, Plantada de Seguici a la Pl. Mestre Estalella
A partir de les 11 h, Espai de Mostra i Mercadet
11 h, Cercavila del Seguici festiu. Recorregut: Pl. Mestre
Estalella, Av. del Canal i Parc Fondo d’en Peixo

11.45 h, Arribada del Seguici festiu al Parc del Fondo d’en
Peixo, Ball de gegants i aixecada de castell. Vermut
12 h, Ballada de Sardanes amb la Cobla Baix Llobregat
14 h, Arrossada popular sota els arbres. Tiquet 6 €
15 h,

actuació de sobretaula amb La Banda Efímera

A partir de les 16 h, Tarda de tallers i Gran joc de la descoberta
18 h, Dansabaix: Trobada de dansaires del Baix Llobregat
19.30 h, Popurri popular a càrrec de les entitats de cultura tradicional i popular del Prat
20 h, Actuació del grup Sittar Green
20.30 h, Sopar popular. Tiquet: 4 €
21.30 h, Actuació dels Diables del Prat
22 h, Concert i ball amb el grup Mano’s Rock
Venda de tiquets el mateix dia de la festa a la barra del bar.
Per tal de no generar més residus dels estrictament necessaris, a la festa es faran servir gots reciclables. Us convidem
que porteu els vostres gots!

Associació Gegantera del Prat - Gegants del Delta del Llobregat - Gegants de l’AMPA Mare de Déu del Carme - Gegants
de l’AMPA Charles Darwin - Gegantons dels IES Estany de la Ricarda, Salvador Dalí i Ribera Baixa - Colla de Capgrossos
de l’Escola del Parc - Colla de Diables - UEC - Amics de la Sardana - Associació Les Escarxofes del Prat - Picacrestes Castellers del Prat - AEiG Conxita Busquets - Esplai Sant Pere i Sant Pau - Esplai El Globus - Ass. de lleure ImaginariumAmics del Prat.

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

ETC Teatre

The Chanclettes

Romeo i Julieta
Un clàssic de William Shakespeare traslladat al
2015 i a la nostra ciutat, amb una banda sonora de
la mà i la veu dels Bohemios Autorizaos.
Organització: Escola ETC

The Chanclettes
celebren els seus
20 anys de carrera
amb el seu xou
més esbojarrat i
compromès. És
un retrat hilarant
de la societat que
ens envolta i de
temes d’actualitat, amb els seus famosos
TúrmixPlayback’s, ball, paròdies, humor
irreverent i molt més!

T eatre i dansa

Teatre Modern. Dissabte 9, a les 19 hores
Entrada: 3 € (1 € anirà destinat al Prat Solidari)

El círculo de tiza, de Bertolt Brecht
Mentre prenem el sol en un jardí improvisat,
descobrirem dues històries en principi molt
allunyades, però que tenen molts punts en comú.
Organització: AMPA Mare de Déu del Carme

Teatre Modern. Divendres 29, a les 23 h
Entrada: 10 €

Teatre Modern. Diumenge 10, a les 18.30 h
Entrada: 3 €

Al Teatre Kaddish

Teatre Kaddish

Locus amoenus

Yerma

Un tren que es dirigeix cap a l’abisme amb
l’absoluta ignorància dels seus passatgers i
que serveix per posar en relleu els paradisos
promesos de la nostra generació.

Representació d’aquest
clàssic de Federico
Garcia Lorca, que té com
a protagonista Yerma,
una dona frustrada per
no poder tenir fills amb
el seu marit i que busca
infructuosament ser mare per sentir-se una dona
completa.
Diumenge, col·loqui postfunció amb la
companyia

Diumenge 3, a les 19 h. Entrada: 6 €

Cia. Georgette and Miss Wolf

La mil·limetrada

Un viatge sobre la vida i per la vida d’una
noia normal, amb unes emocions normals i
un comportament normal. Un cant a l’aquí i
a l’ara, un crit al present.

Diumenge 24, a les 19 h. Entrada: 6 €

Picarísimo

Espectacle basat
en un dels genis
més universals,
Pablo Picasso, i en
els aspectes més
rellevants de la
seva vida: les dones,
els braus, la guitarra i el minotaure entre
d’altres. Organització: Casa de Andalucía

Teatre Modern. Dissabte 23, a les 21 h

Tercer any consecutiu d’aquest festival
de microteatre, on les companyies del
Prat mostren la seva feina, amb peces
simultànies i on el públic escull quines obres
són les que vol veure. Enguany, l’univers
dels contes serà la temàtica que aplegarà
les diferents obres. El propi Microescena
presentarà una producció pròpia.
Cia Proscenio: Princesas
Cia Prat a Clown: Buscando a Julen
ETC Teatre: Gran Hermano Disney
Cia Performart: El jove rei

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 30 i diumenge 31, a les 18 h

Recollida d’entrades a recepció del centre,
del 25 al 28 i el mateix dia de l’acte.

Manos de Topo i Fernando Alfaro
en concert

Piulades musicals

La Capsa. Divendres 8, a les 23 h. Entrada: 10 €

Biblioteca Antonio Martín, a les 20.45 h

Jam Session

Dilluns 4. Guitarres
Dilluns 11. Pianos i veu
Dilluns 18. Vents
Dimarts 26. Vents

Els alumnes de
l’Escola Municipal
de Música ens
ofereixen aquestes
petites actuacions
musicals

Nit de presentacions de discos acabats
de sortir del forn. Manos de Topo ens
presentarà el seu nou disc autoeditat
Caminitos del deseo i Fernando Alfaro
ens presenta el seu tercer treball en solitari, Saint-Malo.

Arriba l’estiu i aquesta serà la darrera Jam Session i serà
especial ja que comptarem, a més dels habituals, amb la
participació d’alumnes i professors de l’Escola de Música.

La Capsa. Diumenge 24, a les 19 h

“Se dice poeta”

X errades

Casa de Andalucía

Microescena

Cia. Atresbandes

Teatre Modern. Dissabte 16, a les 21 h i
diumenge 17, a les 19 h. Entrada: 10 €

M usica

DANSA

#DPutuCool

amb Sofia Castañón
Una mirada de gènere
al panorama poètic
contemporani. Entrevista
a 21 dones nascudes entre
1974 i 1989 per parlar de la
seva relació amb la poesia,
la crítica i la difusió de la
seva obra. Projecció del
documental i xerrada amb la directora,
Míriam Reyes i Laia López Manrique.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 13, a les 19 h

“Islam, dones i diversitat”

amb Elia Romo
Actualment, l’islam apareix
dia rere dia en els mitjans de
comunicació i gairebé sempre
associat a un sector radical de la
població. Analitzarem la diversitat
de la geografia humana que
conforma l’islam i desmuntarem els tòpics referents
a la situació de la dona musulmana.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 20, a les 19.15 h

Codi Font
Audiovisual

amb David Caraben
El cantant i compositor de
Mishima és també periodista i és
coneguda i (re)coneguda la seva
passió per la poesia, la literatura,
la música... Compartirà amb
nosaltres el seu codi font
audiovisual, les seves influències
audiovisuals i artístiques.

La Capsa
Dijous 21, a les 20 h

La memòria històrica
del poble sahrauí
i el projecte Vacances en Pau
Xerrada a càrrec de Julio Gutierrez,
president de l’entitat El prat amb el
Sahara i de Marc Bertomeu.
Organització: El Prat amb El Sàhara

Cèntric Espai Cultural
Divendres 22, a les 19 h

NOVES EXPOSICIONS

Marisa Parrilla

Pop meat

Juanda Cermerón

E xposicions

PRATanca

Sèrie de pintures on
s’aplica l’estil Pop en la
representació de la carn
crua i que s’allunyen del
drama per tal d’oferir una visió crítica sobre el
sacrifici d’animals produït pel consum massiu.
Organització: Escola d’Arts del Prat

Projecte
fotogràfic
en què
descobrim,
a través de
la mirada
curiosa de
l’autor, unes agrupacions socials força
heterogènies on es desmunten tots
els tòpics sobre aquest joc que sovint
trobem passejant per la nostra ciutat.

Xerrada amb l’artista, dilluns 18

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 31 de maig

Educació viària i cívica

De pana i
de campana
Els joves dels 70

L ectura

Mandarinas de papel

de Manuel Julián
Una aventura arqueològica que
partint del Prat arriba a les fosques
selves de Yucatán a principis
dels anys cinquanta. Episodis de
novel·la històrica, amb una trama
argumental d’amor, retrobaments i passió.

Cèntric Espai Cultural. Divendres 8, a les 19 h

Tertúlies d’art entre llibres

amb Aurora Periane i Abel del Castillo
Espai per conèixer artistes de la nostra ciutat i descobrir
alguns dels llibres d’art que es poden trobar a l’espai de
documentació de Torre Muntadas.

Centre d’Art Torre Muntadas. Dijous 21, a les 19 h

C inema

Cèntric Espai Cultural
Fins al 31 de maig

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 27 maig al 9 de juny

a les 19 h

Bopha!, de Morgan Freeman

David Faure López, Blai
Goga, Marta Mansilla
Macías, María Belén Ruiz
Rosillo, Napoleón Segura

La Saleta. Del 13 de maig al 12 de juny
Inauguració: Dimecres 13, a les 20 h

Exposició de dibuixos infantils del curs d’educació
per a la mobilitat segura que la Policia Local fa a
les escoles.
Organització: Policia Local
Elecció dibuixos guanyadors: 27 de maig

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 7 de maig al 12 de juny
Inauguració: Dijous 7, a les 19 h

El cine de Frida

ENCARA POTS VISITAR
E.P.05
Íntim o personal

Miss Fifty

amb Rosa Ribas
La novel·lista pratenca
afincada a Alemanya, Rosa
Ribas ens presenta la seva
última novel·la Miss Fifty,
amb il·lustracions de Maria
Espejo; protagonitzada per
una superheroïna de més
de cinquanta anys que ha adquirit poders
extraordinaris arrel un tractament contra en
càncer.
Hi participen la professora de la UB Elena
Losada i Andrea Ruthven, especialista en
heroïnes i còmic.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 27, a les 19 h

Cine club

Deux jours, une nuit

Micah Mangena
és cap de policia
a Sud-àfrica
i defensor a
ultrança del
poder establert.
Les rebel·lions
de 1980 afecten
profundament
la seva vida. El seu fill està
convençut de que l’apartheid és un
sistema diabòlic i que el seu pare
forma part del sistema.
Organització: Assoc. Dones
Progressistes Frida Kahlo

(Dos días, una noche) de Jean
Pierre Dardenne i
Luc Dardenne
2014, Belgica
Idioma: francès
VOSE
Sandra disposa d’un
cap de setmana
per a convèncer els
seus col·legues de que renunciïn a
la paga extraordinària per a que ella
pugui conservar la feina.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Dijous 7, a les 17 h

Cine Capri. Dimecres 13,
a les 19.45 h

Prèviament es projectarà el curt
La primera nit, de Santi Gila

Programació del
Cine Capri

Estrena simultània de: Los
Vengadores: La era de
Ultron (30 d’abril i 1, 2 i 3
de maig) i Tomorrowland

(29, 30 i 31 de maig)
Altres pel·lícules:

Asterix: La residendica de
los Dioses, Mad Max: furia
en la carretera, etc.
Per confirmar dates i horaris
truqueu al 93 379 59 43 o a la
web www.cinecaprielprat.com

Itinerari:
El Prat obrer

L’Arxiu
Municipal
ens
proposa un
recorregut
pels orígens
industrials
del Prat i les dues fàbriques
més emblemàtiques, així com
els polígons industrials, el
naixement de l’obrerisme i
el moviment sindicalista i la
problemàtica de la ciutat per
acollir nous habitants.

Punt de sortida:
Pl. de la Vila
Diumenge 10, a les 10 h
Cal inscripció prèvia
patrimonicultural@elprat.cat

Més que cuina:
El Peix al Plat

Mars i oceans de tot el
planeta estan sobre-explotats.
Quin és l’estat actual de
l’explotació de les espècies
d’interès comercial del
Mediterrani?
Hi ha alternatives?
És possible un consum
responsable del peix?

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Dijous 28, a les 19 h
Inscripció: 4 €

LECTURA
L’hora del conte

Activitat recomanada per a nens i nenes
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 9. Contes dins d’una ampolla
amb Santi Rovira
Dissabte 16. Contes
sobre la família
amb Anna G. Cuartero

Dissabte 23. El sultà i els

I nfantil

ratolins, amb Anna García

Dissabte 30. El petó de l’Antonieta
amb Blai Senabre

Storytime (conte en anglès)

Dijous, a les 18.30 h
Dijous 7. Mousy and the
red big ball amb Kids&Us

Dijous 14. The Gruffalo
amb My School

Dissabte 9, a les 11 h
L’hora dels nadons:
Minimúsics
amb Albada Blay

TEATRE

TALLERS

Cia La Cuentista

Cada mes la Biblio fa tallers

Rinxols d’ós

Tastet d’acrobàcia

Coneixerem la història
d’aquesta singular
família d’óssos
mitjançant figures de
paper que composaran les diferents escenes.
Al final del contacontes construirem un nas
d’ós amb materials reciclats.

amb El Piccolo Cirkus
Jugarem a fer piruetes amb el nostre
cos, treballant la nostra psicomotricitat.
Tombarelles, croquetes, barrilets, rodes i
moviment d’animals.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres
20, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

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

Kit (Klub Infantil Tecnològic)

Videojocs amb Scratch i Kinect

Centre de Titelles de Lleida

Recomanat per a nois
i noies, de 9 a 12 anys
Desenvolupem
el nostre primer
videojoc amb
Scratch. Després hi
incorporem la càmera-sensor Kinect, un
dispositiu que captura el nostre moviment
i que en el moment de jugar al videojocs,
substituirà l’ús del teclat i el ratolí.

En Jan Titella

Espectacle-concert amb
titelles, ombres i música en
viu, específicament concebut
per a nens i nenes a partir
de dos anys. Una aventura
musical protagonitzada
per un encantador titella
aventurer, que intentarà ajudar el seu amic
el grill. Junts viatjaran i viuran un munt de
peripècies.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 21, a les 17 h. Cal inscripció prèvia

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 17,
a les 18 h. Entrada: 5 €

Art en família

Una cabana, el meu lloc
al Prat amb Planeando Truchas

El Galliner del Parc

Aladí, el Geni i quaranta
lladres més o menys...

Festes del carrer Ferran Puig

Un any més el barri es vesteix de festa amb la
temàtica de l’aviació: activitats infantils, tallers,
música i molt més. Dos dies d’activitats al carrer
per a tots els públics!
Organització: AViC Ferran Puig

C. Ferran Puig. Divendres 22 i dissabte 23

Observarem com la ciutat està plena
d’edificis singulars i imaginatius. Farem
una petita ruta per observar-los i després
en construirem un amb planxes de cartró
on hi podríem viure.
Activitat recomanada per a nens i nenes de
4 a 9 anys, acompanyats d’adults

En un país molt llunyà hi ha un robatori a
casa el sultà. Qui haurà estat? Tothom creu
que sap qui són els lladres però, qui tindrà raó?
Organitza: AMPA Escola del Parc

Teatre Modern. Diumenge 31, a les 18 h
Entrada: 2 € infants i 3 € adults

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge
31, a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia

* Els diners recaptats aniran destinats a
projectes de l’AMPA de l’Escola del Parc

Activitats de lleure
del mes de maig

Del 6 de Maig al 14 de Juny

Dimarts 19, 26 i 2

Exposició de diversos autors

Manté activa la teva ment, mitjançant divertits jocs amb els que
treballarem les capacitats cognitives.

Exposició de quadres de sorra

Dimecres 6 inauguració de l’exposició a les 11 h
Casal de gent gran Remolar

Dilluns 11 i dijous 14

TALLER: jocs d’habilitats

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Gratuït

SORTIDA: Girona, visita cultural a la 60a edició
d’exposició de flors, monuments, patis i jardins

Dimecres 20

Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 28 €

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 2 €

Farem un passeig pel barri vell d’aquesta ciutat que aquests
dies s’omple de flors i espais florals en els monuments, patis i
racons urbans. Dinar inclòs a la masia Can Toscà.

TALLER: làmpada de paper

Vine a confeccionar una original làmpada de paper amb la
tècnica oriental de l’Origami i emporta-te-la per decorar casa
teva.

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

Joves i
sexualitat,
a El Lloro
El Servei d’Informació
sobre Sexualitat i
Anticoncepció (SISA)
assessora conﬁdencialment

El Servei d’Informació sobre Sexualitat i Anticoncepció (SISA), ubicat a El
Lloro, Serveis de Joventut (c/ Mariscal
Joffre, 3. www.joves.prat.cat ), ofereix
a les persones joves del Prat un espai
on abordar i resoldre dubtes o necessitats relacionades amb l’anticoncepció,
l’afectivitat i la sexualitat.
El servei preserva la intimitat de les
persones usuàries en un espai acollidor
on poden exposar lliurement les seves
preocupacions i interessos.
El SISA té dues vessants: d’una banda,
mira de resoldre les dificultats més immediates (proves d’embaràs, anticon-

Les consultes al SISA són espontànies, sense cita, confidencials i gratuïtes. Poden ser presencials
(dilluns de 16.30 a 20 h i divendres de 10 a 14 h), per telèfon (mateix horari, núm. 934 785 077)
o per correu electrònic: sisa@joves.prat.cat

cepció, mètodes barrera, “pastilla de
l’endemà”...) i de l’altra, ofereix un espai
per a la reflexió respecte de la identitat
de gènere i l’orientació sexual, el plaer
o la satisfacció en les relacions, etc. El
SISA també dóna atenció i informa-

ció personalitzada sobre malalties de
transmissió sexual i la sida i, si s’escau,
fa derivació directa als serveis especialitzats de salut. Properament oferirà
proves de detecció ràpida de la sida i
l’hepatitis
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Josep Pérez Moya, diputat
[ El pratenc Josep Pérez Moya és
nou diputat al Congrés per ICV, en
substitució de Laia Ortiz, que deixa
la cambra per les eleccions locals de
Barcelona i a qui seguia en la llista
electoral. Amb ell, ja són dos els
pratencs diputats al Congrés; l’altre és
Antonio Gallego (PP).]
Itinerari “El Prat Obrer”,
el 10 de maig
[ El diumenge 10 de maig, l’Arxiu
Municipal ens proposa un itinerari
pels orígens industrials del Prat, les
fàbriques de la Seda i la Papelera, i
els espais de memòria de l’obrerisme
i el sindicalisme. Seguiu-lo al mòbil a
http://m.elpratocult.elprat.cat.]

Interior d’una de les botigues del Prat que han obtingut el segell “Comerç de qualitat”. En petit,
placa identificativa.

Botigues del Prat amb el
segell “Comerç de qualitat”

La salut de les dones
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[ Al voltant del 28 de maig es
commemora el Dia d’Acció per la Salut
de les Dones. Al Prat es fan diverses
activitats per sensibilitzar tothom de
la importància de tenir en compte les
diferències de gènere a l’hora d’abordar
la salut. Info. a www.elprat.cat.]
Cantata Ciutat del Prat
[ El 22 de maig a les 15 h, al Complex
Esportiu Julio Méndez, les famílies
de l’alumnat de sisè podran gaudir
de la 14a Cantata Ciutat del Prat,
organitzada per l’Ajuntament amb la
col·laboració dels centres educatius de
la ciutat.]
Club Testers
[ El Centre Cívic Jardins de la Pau
acull noves activitats: “Fem-ho web!”
(vídeos) i el Club de Testers (xerrades)
són dos projectes que promouen la
reflexió sobre la iniciativa ciutadana
en el camp del desenvolupament web,
www.ccjardinspau.org.]

Dotze comerços veuen reconeguda la seva millora
Dotze establiments comercials del Prat
han obtingut l’acreditació “El Prat, comerç de qualitat”, gràcies al fet d’haver
assolit determinats objectius de millora
en aspectes com la gestió, el màrqueting, la legislació o el marxandatge.
“El Prat, comerç de qualitat” és un
projecte d’assessorament i acreditació
de la qualitat dels establiments comer-

cials promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de
l’Ajuntament del Prat amb el suport de
la Diputació.
Els comerços interessats en l’edició
del 2015 d’aquest projecte es poden
posar en contacte amb el Centre de
Promoció Econòmica (tel. 934 786 878 o
correu elpratempren@elprat.cat )

❧

BOTIGUES ACREDITADES “EL PRAT, COMERÇ DE QUALITAT” 2014
Establiment

Adreça

Cronos

C/ Frederic Soler, 6

Partys

C/ Frederic Soler, 9

Lumaca

C/ Ferran Puig, 64

Font Pell

C/ Frederic Soler, 42

Prat Bebe

C/ Carretera de la Marina, 67

Gemas y Cuarzos Nosotras

C/ Lleida, 93

Tendències per la Llar

C/ Coronel Sanfeliu, 77

Carnisseria Bárbara

C/ Coronel Sanfeliu, 79

Perruqueria Magma

C/ Jaume Casanovas, 179

Farmàcia Serramià

Av. Verge de Montserrat, 257

Ofiprat

Av. Verge de Montserrat, 52

Tu Mascota

C/ Pirineus, 8-10

El Ayuntamiento asesora a familias
para reducir el consumo de energía
Experiencia piloto con 50 familias de El Prat en situación de pobreza energética, es
decir, que no pueden afrontar el pago de las facturas de electricidad, agua o gas
lar los consumos, apagar las luces y los
pilotos cuando sea posible...).
Con estas medidas se puede reducir el
consumo entre el 10 y el 40% y ahorrar entre 100 y 250 euros al año en las facturas.
Potencia contratada
La potencia eléctrica contratada determina cuántos aparatos eléctricos pueden
funcionar en una casa de manera simultánea. Por cada tramo que se rebaja se
puede conseguir un ahorro anual de unos
50 €.
Discriminación horaria
Otra medida es la discriminación horaria,
que fija 14 horas al día con un 53% de
descuento (noche y mañana) y 10 horas
con un recargo del 20% (tarde y noche).
Con este tipo de tarifación se pueden
ahorrar entre 80 y 150 € al año.
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Talleres de ahorro
Un técnico analiza el consumo de una lavadora durante una de las visitas de asesoramiento.

En una experiencia piloto, el Ayuntamiento de El Prat ofrece asesoramiento energético a 50 familias en situación de pobreza energética, es decir, que no pueden
pagar las facturas por consumo de electricidad, agua o gas. En 2014, el Ayuntamiento ayudó a afrontar el pago de estas
facturas a familias que se hallaban en un
alto riesgo de vulnerabilidad económica.

Visitas a domicilio
Un técnico y una alumna en prácticas del
Institut Illa dels Banyols visitan las viviendas previa autorización de la familia. Tras
un exhaustivo análisis, explican cómo optimizar la factura (reducción de la potencia, discriminación horaria, bono social...)
y proponen acciones de bajo o nulo coste
(optimizar el uso de los aparatos, contro-

El Ayuntamiento también ofrece talleres
de ahorro energético a las entidades ciudadanas y a familias usuarias de servicios
sociales.
Bono social
Tienen derecho al bono social de electricidad las familias que tienen a todos sus
miembros en paro y aquellas en las que
el titular del contrato de suministro tiene
más de 60 años y cobra una pensión

❧
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CESSIÓ DEL TERRENY

L’Ajuntament cedirà a la
Generalitat un terreny de
titularitat municipal del
c/ Narcís Baiges perquè hi
construeixi l’equipament
INCREMENT D’ALUMNES

En els pròxims anys es
produirà al Prat un
increment important del
nombre d’alumnes amb
edats d’entre 12 i 16 anys

Solar de titularitat municipal on es construirà el nou institut.
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Nou institut de secundària
Es construirà al barri de la Barceloneta i es podria estrenar el curs 2018-2019
L’Ajuntament del Prat i la Generalitat
de Catalunya han signat un protocol de
col·laboració per a la construcció d’un
nou institut d’educació secundària obligatòria (ESO) a la nostra ciutat.
Aquest equipament educatiu podria
començar a funcionar el curs 2018-2019
i s’ubicarà en un terreny de titularitat
municipal situat al c/ Narcís Baiges, 6, al

barri de la Barceloneta, que l’Ajuntament
cedirà a la Generalitat.
Causes demogràﬁques
Amb la signatura d’aquest protocol, la
Generalitat reconeix la necessitat de
construir un nou institut d’ensenyament
sencundari a la nostra ciutat per causes
demogràfiques: en els pròxims anys es

donarà al Prat un increment important
de l’alumnat amb edats d’entre 12 i 16
anys.
El 8 d’abril passat, el Ple de l’Ajuntament del Prat va aprovar, amb la unanimitat de tots els grups polítics municipals, la signatura d’aquest protocol
de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Generalitat

❧

Preinscripció escolar
d’infants de 0 a 3 anys
Es pot demanar plaça entre el 4 i el 15 de maig

Les famílies del Prat que vulguin demanar plaça als centres escolars públics de
0 a 3 anys per al curs vinent poden ferho entre els dies 4 i 15 de maig.
Les escoles bressol municipals —Sol
Solet, El Cabusset, La Granota i La Blaveta— i la llar d’infants Dumbo —de la
Generalitat— ofereixen 360 places públiques per al curs 2015-2016.
Les gestions, a l’OME
La preinscripció només es podrà fer
a l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME), (pl. de la Vila, 9), del 4 al 15 de
maig, de dilluns a dijous de 9 a 13.30 h
i de 16.30 a 19 h, i el divendres de 9 a
13.30 h. Cal demanar cita al telèfon de
l’Ajuntament (933 790 050) o bé a través del web www.elprat.cat.

El Prat, zona única de
domicili familiar
Tot el procés de preinscripció està regulat per la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la puntuació per domicili,
totes les famílies del Prat que sol·licitin
plaça a qualsevol dels cinc centres públics tindran una única puntuació de
30 punts, atès que la nostra ciutat és
zona única pel que fa a l’educació de
0 a 3 anys.
Les famílies amb un infant nascut als
anys 2013, 2014 i els tres primers mesos
del 2015 han d’haver rebut a casa una
carta de l’OME en què es detallen els
documents que cal presentar en fer la
preinscripció, els criteris d’admissió i el
calendari del procés. Tota la informació,
a www.elprat.cat
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L’escolarització es pot fer a partir dels
4 mesos d’edat.
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Preinscripció
a ensenyaments
postobligatoris
per al curs
2015-16
La preinscripció per a batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà serà del 12 al 19
de maig; per als programes de formació
i inserció (per a joves d’entre 16 i 21 anys
que no obtinguin el graduat en ESO)
serà del 19 al 29 de maig, i per als cicles
formatius de grau superior serà del 26
de maig al 3 de juny.
El curs vinent, l’Institut Ribera Baixa es
desglossarà en dos centres, variant la
ubicació d’alguns ensenyaments. També oferirà noves places de formació professional dual al cicle superior de Gestió
del transport i al mitjà de Jardineria i

L’Institut Illa dels Banyols iniciarà al curs vinent un nou cicle formatiu de grau mitjà
d’Electromecànica de maquinària.

floristeria. La FP dual permet compaginar la formació en el centre i en una empresa, amb contracte o beca. Per la seva
banda, l’Institut Illa dels Banyols treballa

per oferir les primeres places de FP dual
en el cicle superior d’Eficiència energètica i comptarà amb un nou cicle mitjà
d’Electromecànica de maquinària

❧
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La zona verde de aparcamiento
en la playa comienza el 1 de junio
Las personas empadronadas en El Prat y que sean titulares de vehículos registrados
en el municipio podrán aparcar gratis y recibirán en mayo el distintivo de residentes
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Reparto de
adhesivos
La empresa municipal de vivienda y aparcamiento, Prat
Espais, es la encargada de la
gestión de la zona verde de
aparcamiento de la playa.
Durante el mes de mayo, Prat
Espais enviará gratuitamente el distintivo de residente
para que los destinatarios lo
enganchen en un lugar visible de su vehículo.
Recibirán el distintivo las
personas empadronadas en
nuestra ciudad que sean titulares de un automóvil que
tribute al Ayuntamiento de
El Prat por el impuesto de
vehículos (IVTM) y que estén
al corriente de pago.
Como novedad para este
año se establece un abono
de 20 € por temporada para
aquellas personas que estén
Cartel indicativo de la zona verde de aparcamiento en la playa. A la izquierda, adhesivo con el distintivo
de residente, que este año será azul.
empadronadas en El Prat y
sean conductoras habituaLa zona verde de aparcamiento en la placamiento. La zona verde abarca todos los
les de un automóvil en renting, leasing o
ya, que se estrenó el verano pasado, se
aparcamientos de la playa, que así quesimilares.
volverá a implantar a partir del próximo
dan controlados y regulados con tarifas
Para más información y consultas, pue1 de junio y hasta el 30 de septiembre,
diferentes: para los vehículos con distintiden dirigirse, a partir del 18 de mayo, a
de 10 a 20 h. Este sistema, como se vio el
vo de residente será gratis, mientras que
Prat Espais (www.pratespais.com), C/
año pasado, mejora el acceso al litoral y
para el resto funcionará como una zona
Carretera de la Bunyola, 49 (teléfono
reduce los problemas de tráfico y aparazul con tarifas horarias (1,5 € por hora).
933 705 054

❧

Els espais verds del Prat es
posen a punt per primavera
Durant l’hivern i principis de primavera l’Ajuntament ha dut a terme múltiples
tasques perquè les zones enjardinades i arbrades mostrin ara tota la seva esplendor

Al nucli urbà del Prat hi ha 172 espais
verds i 249 jardineres. A més, fora de la
ciutat hi ha nombroses zones arbrades
i enjardinades que també cal mantenir.
Durant l’hivern i les primeres setmanes
de la primavera, el departament municipal de Manteniment i Serveis Urbans
ha dut a terme múltiples tasques perquè aquests espais estiguin a punt per a
l’arribada del bon temps.
Relació de tasques:
Plantació de 270 arbres (pollancres, salzes, pins, plàtans...) i 1.800 arbustos (marfulls, baladres, ginestes...) al camí de la
platja, amb nova instal·lació de reg.; 125
nous pollancres a la ronda de Llevant; 27
pollancres i 300 arbustos a l’accés al camí
del Sorral; 15 arbres nous (lledoners, freixes, pollancres) al correcan de la Bunyola,
16 més (moreres, oms, pollancres) al de
la Granja i 11 més (moreres, pins) al del
Fondo d’en Peixo; reposició d’arbustos
al camí del canal de l’Aviació i resembra
del prat; 15 nous arbres al parc del Fondo
d’en Peixo (moreres, mèlies, lledoners, pollancres); renovació de la jardineria de la
pl. Mestre Estalella; 48 nous arbres (baladres, alocs, pistàcies) al pàrquing dels Espais Naturals del Riu; substitució d’arbres
en mal estat o morts i plantació de 216
arbres nous (sòfores, troanes, mèlies...)
a diferents carrers i places; replantació
d’arbustos a 126 jardineres de la ciutat,
etc. En total, s’han plantat més de 500 arbres i se n’han reposat 335 que estaven
en mal estat o morts.
A l’inici de la primavera s’han fet tasques
amb les gespes (adobat, escarificat i resembra de clapes), els arbustos (adobat,
entrecavat i retirada de males herbes),
l’arbrat (adobat dels nou exemplars i poda
de 3.266 arbres) i flors (renovació de les
plantacions amb flor de temporada)
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A dalt, nous
arbustos i
arbres al camí
de la platja. A
sota, jardinera
central d’un
carrer, tota
ﬂorida.

Instalaciones
deportivas
al aire libre
El Ayuntamiento habilitará
espacios para agility,
bicitrial y street workout
El Ayuntamiento destinará unos terrenos
de 12.000 m2, situados en el parque de
negocios Mas Blau I, a dos prácticas deportivas en auge: el agility y el bicitrial.

Imagen virtual de las futuras instalaciones. La zona izquierda, para el agility y la derecha, para
el bicitrial.

Agility
En el agility, un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos que el animal
debe librar de manera limpia, exacta y rápida. Aquí también se harán cursos de adiestramiento canino, orientados al civismo.
Bicitrial
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El bicitrial o trial bici es una modalidad de
ciclismo donde hay que completar un circuito salvando obstáculos con el mínimo
número de apoyos con los pies. Esta instalación también permitirá practicar otras
modalidades del ciclismo.
Street workout
Por otro lado, en zonas como el Parc del
Riu o el Parc Nou se ubicarán instalaciones
de street workout (entrenamiento o gimnasia en la calle) a petición de la asociación
local de practicantes de este deporte .
Varias ciudades del área metropolitana
ya disponen de instalaciones de estos tres
deportes con un elevado nivel de utilización. El Ayuntamiento trabaja en la definición y diseño de estos espacios

❧

La chincheta roja indica la ubicación de las instalaciones de agility y bicitrial, en unos terrenos
municipales calificados como suelo para equipamientos deportivos.

CARRILES BICI

El puente dispone de
aceras y de carriles bici que
conectan los itinerarios para
bicicletas de la ciudad con
los del polígono Pratenc
DESCONGESTIÓN

Su entrada en servicio
permitirá reducir en
10 minutos el acceso
rodado al polígono
Pratenc desde la ciudad

El puente del Pratenc se abrirá al tráfico el 30 de abril, según la Generalitat.
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El puente del Pratenc, listo

maig

Conecta la ciudad con los polígonos industriales del otro lado del río —Pratenc y ZAL—
Según la Generalitat, el jueves 30 de abril
se abrirá al tráfico el puente del Pratenc,
que conecta la av. Onze de Setembre
con el polígono Pratenc y, más allá, con
la ZAL (zona de actividades logísticas del
puerto). Su entrada en servicio ayudará a
descongestionar el puente y los semáforos de Mercabarna, congestionados en
horas punta.

También en bici o a pie
A finales de marzo se realizaron satisfactoriamente las pruebas de carga del
puente, que tiene poco más de 300 metros de longitud y que incluye carriles
bici y aceras para peatones en ambos
sentidos. El puente, de silueta muy reconocible, ha sido diseñado por el ingeniero Juan Carlos Martínez Berzosa.

El Ayuntamiento ya ha completado los
carriles bici del Pratenc, que conectan
con los de la ZAL, por lo que se podrá ir
en bicicleta hasta estos polígonos.
Las obras, costeadas por la Generalitat,
se iniciaron en 2009 y han tenido un retraso de dos años por falta de financiación, lo que ha ralentizado el proyecto
más de una vez
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La transparencia en
las cuentas municipales
El portal http:// transparencia.elprat.cat muestra con qué recursos económicos cuenta
el Ayuntamiento de El Prat, en qué se gastan, el superávit, el endeudamiento, etc.
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Aspectos tan relevantes como con
qué recursos económicos cuenta el
Ayuntamiento y en
qué se gastan, cuál es
el superávit o el endeudamiento, y otros
muchos más se pueden encontrar en el
apartado “Indicadores de transparencia”
del web municipal
www.elprat.cat, o
bien directamente en
http://transparencia.elprat.cat .

Aquí, cualquier persona puede consultar
las cuentas municipales: la información
sobre el presupuesto
(ejecución, liquidación, cuenta general) y los indicadores
presupuestarios y financieros, actualizados periódicamente,
demuestran que la
situación económica
y financiera del Ayuntamiento de El Prat goza de buena salud.
Otros webs
Aparte de los portales municipales, otros
webs ofrecen estos datos y la comparativa
entre municipios, como los del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas,
la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas y
la Sindicatura de Comptes.
Poder evaluar i valorar
La transparencia en las administraciones

públicas (ayuntamientos, gobiernos autonómicos, ministerios...) se ha convertido en un elemento clave de la gestión
pública, pues pone al alcance de la ciudadanía toda la información relacionada
con la utilización de los recursos públicos
y la actividad municipal de manera que
ésta pueda ser evaluada y valorada.
En el portal http://transparencia.
elprat.cat los contenidos están estructurados según aconseja la organización
Transparency International España y el
Laboratori de Periodisme i Comunicació

per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Premios
Este esfuerzo del Ayuntamiento por la
transparencia ha sido reconocido recientemente con el tercer Premi Administració Oberta, entre el conjunto de los ayuntamientos de Catalunya, mientras que el
web municipal ha obtenido el sello Infoparticipa por su calidad y transparencia.
La voluntad del Ayuntamiento es seguir
progresando en este campo
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Tecnologia
al servei de
les persones
Eines digitals per
millorar la ciutat i
el nostre benestar
L’estratègia digital de l’Ajuntament del
Prat es basa a integrar la cultura digital
a la vida ciutadana, incrementar els serveis digitals i la relació amb la ciutadania
i apostar per un model de gestió més
transversal. Es tracta d’aprofitar la tecnologia per millorar la ciutat i el benestar de
les persones.
Per això s’aposta pels usos mòbils, on
l’Ajuntament disposa de diverses aplicacions de diferents temàtiques.
Seguretat ciutadana
Eina de connexió entre ciutadania i Policia Local. Permet accedir als serveis
d’emergència, comunicar incidències o
rebre informació d’utilitat com ara afectacions al trànsit o alertes per mal temps.
Disponible a Google Play i a l’Apple Store.
Amb tu, un Prat millor
Aplicació de col·laboració ciutadana per
poder comunicar incidències a la via pública. Permet fer una foto de la incidència,
geolocalitzar-la i comunicar-la al departament de Manteniment i Serveis perquè
se solucioni. Disponible a Google Play i
properament a l’Apple Store.
El Prat Ocult
Per conèixer la història del Prat a través
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El Prat Ocult, un dels serveis mòbils disponibles.

d’itineraris guiats: El Prat obrer, El Prat
Nocturn, la Petjada de les Dones, El Prat
Agrícola i els Orígens del Nucli Urbà.
Es pot accedir des del mòbil a l’adreça
http://m.elpratocult.elprat.cat.

L’agenda cultural
Per no perdre’s cap de les activitats
que tenen lloc a la ciutat. Disponible a
http://m.agendacultural.elprat.cat/.
Familyar

El Prat és sorprenent
Guia per redescobrir la ciutat i el seu entorn, amb itineraris per a tota la família,
mapes, propostes per gaudir dels productes locals i una agenda d’activitats
d’interès turístic. Disponible a Google
Play i properament a l’Apple Store.

L’Ajuntament del Prat i l’empresa Adaptivecity impulsen aquesta aplicació amb
l’objectiu d’afavorir la socialització i la
lluita contra l’aïllament de les persones
grans. Actualment s’estan definint les
condicions en què es podrà fer ús del
servei. http://www.family.ar.com/
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a Laia i l’Òscar són dos joves
plens d’energia, de projectes, de
pensament, de compromís social
i personal. Viuen un present ric i
complex, i perceben tot el futur per
endavant. Volen aprofitar-lo en totes
les facetes possibles. Tots dos van
néixer i viuen al Prat, una ciutat que
estimen, on se senten còmodes, i
que qualifiquen de ciutat-poble.
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Laia Ruz, estudiant, intèrpret
de llengua de signes i
il·lustradora
Òscar Hidalgo, estudiant
i músic

“Ens agrada
viure al
Prat. És una
ciutat amb
avantatges
de poble”

Què esteu fent actualment?
Laia: Ara tinc 23 anys, estic acabant d’estudiar el
cicle de grau superior d’il·lustració i, a la vegada,
faig les feines i els projectes que em van sorgint. He fet alguns encàrrecs per a la Regidoria
de la Dona de l’Ajuntament, he participat en la
realització dels grafits de l’estació i en aquest
moment treballo amb l’Unzip de la Torre Muntades per participar com a ponent en el projecte
anomenat Bibliopsia... tot això i el que surti. La
meva actitud és la de no dir no a res, perquè de
cada cosa que faig pot sorgir una altra oportunitat de seguir fent activitats que m’interessin.
Òscar: Jo tinc 20 anys, estic estudiant Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra, i espero poder fer Periodisme, que és el que més m’agrada.
Formo part del grup de hip-hop Alea Fellas. Som
quatre components, tres del Prat, que intentem
obrir-nos camí. Hem actuat a La Capsa i al Festival Altraveu del Prat. Aquest any hem fet uns
dotze concerts. Estic content perquè estem fent
el que ens agrada.
Com és que fas hip-hop?
Òscar: Sempre m’ha agradat la música, de petit
ja vaig estudiar solfeig i guitarra. D’altra banda, m’agrada molt escriure. Amb el hip-hop he
trobat una forma de comunicar-me unint les
dues coses que més m’entusiasmen, la música
i l’escriptura. En el grup, cada un de nosaltres
escriu les lletres que canta, i solen ser temes
molt personals sobre com veiem la vida i com
reivindiquem els aspectes socials que volem canviar. Poder compartir les nostres inquietuds i que
siguin escoltades és una passada!
I pel que fa a tu, Laia, com vius la teva
activitat artística?
Es pot dir que sóc il·lustradora, però si em surt
l’oportunitat de fer una altra cosa, la faig. No
tenia ni idea de treballar amb aerosol, però
quan em van proposar participar en el grafit de
l’estació, en vaig aprendre i ho vaig fer. Primer
penso en la idea que vull transmetre i després
busco els recursos per fer-ho, ja sigui investigant
tècniques diverses o demanant suport a les persones que em puguin donar un cop de mà. Hi ha
molts motius per il·lustrar, normalment ho faig
per mi mateixa, per plasmar idees o sentiments;
però en l’últim any m’he animat a compartir-ho
amb la gent. Considero l’art una arma poderosa:
una simple imatge, una cançó, una frase inspirada poden despertar des d’una guspira revolucionària a un simple somriure. M’estic adonant
de moltes coses, aquests últims mesos, del valor

i l’accessibilitat de l’art urbà, del poder de difusió
d’Internet, de la importància de tenir al costat
gent amb qui poder intercanviar coneixements,
que l’autoedició és possible... Estic arribant a les
meves pròpies conclusions, encara.
Com viviu la vostra ciutat?
Òscar: Al Prat hi ha molta moguda i, concretament, en el cas del hip-hop hi ha una llarga
història. Pel que fa a la música, està molt bé, es
fan coses interessants com l’Altraveu, els concerts de La Capsa, el festival Esperanzha... Els
bucs d’assaig de La Capsa i la sala de concerts
són una passada. Allà, sones bé encara que no
siguis gaire bo! Però, com tothom, tenim problemes per finançar-nos. Crec que el Prat és un bon
punt de partida per després sortir i intentar fer
coses a Barcelona.
Laia: El Prat és petit i això afavoreix que no
m’hagi costat gaire trobar el cercle de gent
que es dedica a activitats artístiques. Penso
que és un bon lloc per començar a treballar i
donar a conèixer la nostra feina. Tinc companys
il·lustradors que viuen a ciutats més grans i els
està sent realment difícil exposar o contactar
amb cercles artístics.
Què hi trobeu a faltar, al Prat?
Òscar i Laia: Creiem que una gran part de la
joventut estaria d’acord a dir que hi falta alguna estructura d’oci per als joves. Joves.Prat està
molt bé, però potser caldria un espai que poguéssim autogestionar. Aquest és el paper que
ara està fent el centre social ocupat La Llavor.
L’avantatge és que tenim bon transport públic
per poder sortir a la nit.
Què us agrada del Prat?
Òscar: Al Prat no has de quedar amb la gent, per
veure’t: vas al parc o al bar i de seguida trobes
“penya” i ja tens pla. Hi estic bé, de moment no
ho canvio per cap altre lloc.
Laia: Jo, de moment, tampoc ho canvio. Pots
anar caminat a tot arreu; si vols, tires cap a la
ciutat i si no, pots anar cap a la platja. En cada
moment de la vida tens unes necessitats i ara hi
estic bé, al Prat
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Blog Laia: http://ruzillustration.blogspot.com
Òscar: Twitter: @Alela Fellas
Facebook: Alea Fellas
Youtube: AleaFellas

[ Dolors Pérez Vives ]

Laia: El Prat és petit i
això afavoreix que no
m’hagi costat gaire
trobar el cercle de
gent que es dedica a
activitats artístiques.
Penso que és un bon
lloc per començar a
treballar i donar a
conèixer la nostra
feina. Tinc companys
il·lustradors que viuen
a ciutats més grans i
els està sent
realment difícil
exposar o contactar
amb cercles artístics.

Òscar: Al Prat hi ha
molta moguda i,
concretament, en el
cas del hip-hop hi ha
una llarga història.
Pel que fa a la música,
està molt bé, es fan
coses interessants com
l’Altraveu, els concerts
de La Capsa, el festival
Esperanzah... Els bucs
d’assaig de La Capsa
i la sala de concerts
són una passada. Allà,
sones bé encara que
no siguis gaire bo!
Però, com tothom,
tenim problemes per
finançar-nos. Crec que
el Prat és un bon punt
de partida per després
sortir i intentar fer
coses a Barcelona.
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L’esport infantil al
Prat, a ple rendiment
Més de 3.500 pratencs menors de 16 anys participen
de forma regular en activitats esportives, 1.500
com a extraescolars i 2.000 en escoles esportives

ESPORTS MÉS POPULARS

Després del futbol i el
bàsquet, els esports més
practicats pels infants del
Prat són la gimnàstica rítmica,
l’atletisme i el patinatge
ETAPA DIFÍCIL

Durant l’adolescència
moltes persones abandonen
la pràctica esportiva, i el
Club Esport Jove se centra
en aquest col·lectiu

Futbol i bàsquet, els
més practicats
Els dos esports amb més nombre de
practicants a les escoles esportives són
el futbol, amb el 42% dels alumnes, i el
bàsquet, amb un 19,5%. A continuació se
situen la gimnàstica rítmica, amb el 10%
dels alumnes, l’atletisme amb el 9%, el
patinatge amb el 7%, la natació amb el
6% i altres esports, com l’hoquei, el karate o el taekwondo, amb un 6,5%.
A prop del 75% dels alumnes fan la seva
activitat en una entitat amb el segell de
qualitat Escola Esportiva Prat.
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Partit de bàsquet al pati d’una escola de la ciutat.

Adolescents
L’esport infantil gaudeix al Prat de molt
bona salut, com demostren les següents
dades: més de 3.500 infants de la nostra
ciutat menors de 16 anys participen de
forma regular en diferents activitats esportives, tant als centres educatius com a
les escoles esportives de la ciutat.

D’aquests 3.500 infants, uns 1.500 fan
alguna activitat esportiva extraescolar
al seu centre educatiu, sovint organitzada per l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA). Els altres 2.000 infants fan regularment esport en alguna
escola esportiva.

261 alumnes d’entre 12 i 18 anys fan activitat esportiva de forma regular a través del Club Esport Jove, al CEM Estruch.
L’adolescència i la primera joventut són
etapes en què moltes persones abandonen la pràctica esportiva, i el Club Esport
Jove se centra en aquest col·lectiu
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FLAIXOS D’ESPORTS

EL CLUB BÀSQUET PRAT DESCENDEIX A LEB PLATA
Una temporada és el que ha durat el somni de la lliga LEB Or
per al CB Prat. L’equip d’Agustí Julbe ha tancat una balanç
força decebedor en la segona màxima competició del bàsquet
estatal. El Joan Busquets no ha estat el factor decissiu i l’equip
ha tancat la lliga amb 4 victòries. Vídeo a www.elprat.tv

L’AE PRAT LLUITA PER LA PROMOCIÓ D’ASCENS
Tram ﬁnal de la lliga de Tercera Divisió per a l’Associació
Esportiva Prat. L’equip lluita per entrar a la zona de
promoció d’ascens a Segona Divisió B després d’haver
ocupat zones de descens a principi de temporada.

FUTBOL BASE FEMENÍ
L’equip infantil del futbol femení de
l’Atlètic Prat s’ha proclamat campió
de lliga en el seu primer any de
vida. L’equip està format per nenes
de la ciutat i vol seguir creixent
de cara a futures temporades.
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L’AE KARATE PRAT, CAMPIONA DE CATALUNYA
L’Associació Esportiva Karate Prat és la
nova campiona de Catalunya per clubs
de karate. L’equip ha aconseguit quatre
podis en katas i kumite, tant masculins
com femenins. Vídeo www.elprat.tv
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info@elpratcomunicacio.com

