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Victòria electoral d’ICV-EUiA-E,
que manté els 11 regidors/es
El consistori passa de tenir 4 a 8 grups polítics amb representació

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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Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
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botigues,
activitats
i ofertes f ins
a mitjanit

Shopping Night
al Prat
Dissabte 27 de juny de 20 a 24 h
Pl. de la Vila - C. Ferran Puig
C. Frederic Soler - Av. Verge de Montserrat
Ctra. Marina - C. Lleida

viu el comerç
Consulta tota la programació i les activitats al teu mòbil
http://viulestiu.elprat.cat/viu-el-comerc/

REGIDORS/ES ELECTES
ICV-EUiA-E
Lluís Tejedor Ballesteros
Alba Bou Jordà
Joaquim Bartolomé Capdevila
Margarita García Domínguez
Rafael Duarte Molina
Anna Martín Cuello
Pilar Eslava Higueras
David Vicioso Adrià
Sergio Alegre Calero
Esther García Fernández
Lluís Mijoler Martínez
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PSC-CP
Juan Pedro Pérez Castro
Ana Isabel Fernández Abad
Marta Mayordomo Descalzo
Débora García Barrios
PP
Antonio Gallego Burgos
Judit Florensa Mingote
ERC-AM
Jordi Ibern i Tortosa
Núria Sanahuja Costafreda
C’s
Antonio Miguel Ruiz Redondo
Norman Muñoz Madrigal
SE PUEDE EL PRAT
Sandra Patricia Daza Puente
José López Castro
GANEMOS
Cristina Simón Molina
CiU
Immaculada Llopis Climent

Las 4 claves
[1]
ICV-EUiA-E, que consigue
más votos que en 2011,
gana las elecciones
locales con un 35,59%
de los sufragios.

[2]
El consistorio pratense pasa
de tener 4 a 8 formaciones
políticas con representación,
una fragmentación nunca
vista hasta ahora.

Lluís Tejedor
torna a guanyar
les eleccions

[3]
El PP y CiU son las fuerzas
que más bajan; el PSC pierde
votos aunque recupera
la segunda plaza; ERC
regresa al consistorio;
C’s, Se Puede y Ganemos
consiguen representación
por primera vez.

[4]
La participación respecto
a las elecciones de 2011
subió más de 4 puntos,
pasando del 49,35%
al 54,80%.

L

a llista d’ICV-EUiA-E (Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa), encapçalada per l’actual
alcalde, Lluís Tejedor, va ser la força més
votada en les eleccions municipals del
diumenge 24 de maig al Prat, amb un
35,59% i 9.379 vots (l’any 2011 va aconseguir el 38,01% i 8.706 vots).
ICV-EUiA-E, que guanya 673 vots respecte de les eleccions del 2011, manté
els 11 regidors/es que tenia fins ara. La
majoria absoluta se situa en els 13 regidors/es, ja que el consistori el formen 25
edils.
Tejedor, que es presentava per darrera vegada a l’alcaldia, aconsegueix així
la novena victòria consecutiva en unes
eleccions locals al Prat.

El PSC recupera
el segon lloc
El segon partit més votat el dia 24 de
maig va ser el PSC-CP (Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés), liderat per Juan Pedro Pérez, que va
obtenir un 14,60% i 3.848 vots (19,66% i
4.504 vots l’any 2011), de manera que,
tot i perdre un regidor —n’obté 4—, passa a ser segona força al consitori, lloc del
qual desplaça el PP.
4 grups amb
2 regidors/es
La tercera força més votada va ser el PP
(Partit Popular / Partido Popular), que
abans ocupava la segona plaça. El PP va
obtenir el 9,05% i 2.385 vots (19,71% i
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4.515 l’any 2011) i perd 4 regidors/es,
passant de 6 a 2.
El quart partit en suport electoral, frec
a frec amb el tercer, va ser ERC-AM (Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal), amb un 8,94% i 2.355 vots
(4,92% i 1.126 l’any 2011). Els republicans
tornen a entrar a l’Ajuntament del Prat,
amb 2 regidors/es, després d’haver-ne
quedat fora l’any 2011.
En cinquè lloc s’ha situat C’s (Ciutadans - Partido de la Ciudadanía), amb
un 8,63% i 2.275 vots (2,98% i 683 vots
l’any 2011) i 2 regidors, seguit de Se
Puede El Prat, que, amb un 7,35% i 1.938

vots, aconsegueix 2 regidors/es (aquest
partit es presentava per primera vegada); de Ganemos (Guanyem El Prat), que,
amb el 6,44% i 1.697 vots, aconsegueix
1 regidora (aquest partit també era la
primera vegada que es presentava a les
eleccions locals); i de CiU, que, amb el
5,59% i 1.474 vots (10,23% i 2.344 vots
l’any 2011), perd dos regidors/es i es
queda amb una única representant. CiU
es presentava juntament amb SI (Solidaritat Catalana per la Independència).
Sense representació
Els altres dos partits que també es pre-

MUNICIPALS 2015 - NOMBRE DE REGIDORS/ES

PSC-CP
(4)

C’s
(2)
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ICV-EUiA-E
(11)

13 regidors/es
MAJORIA ABSOLUTA

PSC-PM
(5)

SE PUEDE
(2)

15

ICV-EUiA-E
11

25 regidors/es

2011

2015

PSC-CP
4

PP
2

ERC-AM
2

C’s
2

GANEMOS (1)

CiU
(3)

SE PUEDE
2

CiU (1)

GANEMOS
1

DADES DE PARTICIPACIÓ
CENS
% PARTICIPACIÓ

50.000

48.340

48.041

40.000
30.000

54,80%

49,35%

20.000
10.000
0

2015

2011

La participació respecte de les eleccions
del 2011 va pujar més de 4 punts percentuals, passant del 49,35% al 54,80%

❧

Trobareu la informació completa sobre
els resultats electorals al web municipal,
www.elprat.cat, i vídeos a www.elprat.tv

Un dels aspectes més destacats de
les eleccions locals ha estat l’entrada
de 4 partits que en el darrer mandat
no tenien representació municipal,
de manera que el consistori del Prat
passa de tenir 4 a 8 grups municipals.

PP
(2)

PP
(6)

Puja la
participació

De 4 a 8 grups
polítics

ERC-AM
(2)

ICV-EUiA-E
(11)

sentaven als comicis no han obtingut
representació: PxC (Plataforma per Catalunya) i AE-EP (Alternativa d’Esquerres el
Prat) no van arribar al mínim necessari
del 5% dels vots.

CiU
1

TOTAL ELECCIONS MUNICIPALS
CANDIDATURES

2015

2011

VOTS

%

VOTS

%

ICV-EUiA-E

9.379

35,59

8.706

38,01

PSC-CP

3.848

14,60

4.504

19,66

PP

2.385

9,05

4.515

19,71

ERC-AM

2.355

8,94

1.126

4,92

2.275

8,63

683

2,98

1.938

7,35

GANEMOS

1.697

6,44

CiU

1.474

5,59

2.344

10,23

359

1,36

AE-EP

344

1,31

Blanc

300

1,14

1.024

4,42

Nul

134

0,51

522

2,20

26.488

54,80

23.708

49,35

C’s
*

SE PUEDE

*

*

PxC

*

TOTAL

*Opcions polítiques que han participat en les eleccions actuals però que no
ho van fer en les del 2011.

TOTAL CENS
VOTANTS
PARTICIPACIÓ

48.340
26.488
54,80%

48.041
23.708
49,35%
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A dalt, Lluís
Tejedor
celebra la
victòria
electoral
a la seu del
partit. A sota,
imatges
d’una jornada
electoral que
va viure una
participació
més alta
que la de fa
quatre anys.

El vot dels 8 candidats que han obtingut representació

Lluís Tejedor Ballesteros (ICV-EUiA-E).

Juan Pedro Pérez Castro (PSC-CP).

Antonio Gallego Burgos (PP).

Jordi Ibern i Tortosa (ERC-AM).

DISTRICTE PRIMER
CANDIDATURES

VOTS

%

1.179

32,40

ERC-AM

656

18,03

CiU

468

12,86

PSC-CP

337

9,26

PP

278

7,64

C’s

227

6,24

SE PUEDE*

190

5,22

172

4,73

51

1,40

PxC

37

1,02

Blanc

44

1,21

ICV-EUiA-E
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2015

*

GANEMOS
*

AE-EP
*

TOTAL
TOTAL CENS
PARTICIPACIÓ

3.639
6.349
57,69%

Antonio Miguel Ruiz Redondo (C’s).

Sandra Patricia Daza Puente (Se Puede).

Cristina Simón Molina (Ganemos).

Immaculada Llopis Climent (CiU).

DISTRICTE SEGON

DISTRICTE TERCER

DISTRICTE QUART

DISTRICTE CINQUÈ

CANDIDATURES

CANDIDATURES

CANDIDATURES

CANDIDATURES

ICV-EUiA-E
PSC-CP
PP

2015

VOTS

%

2.039

36,97

748

13,56

512

ERC-AM

505

C’s

CiU
*

GANEMOS
*

AE-EP
*

9,16

ICV-EUiA-E

3.022

35,88

ICV-EUiA-E

740

28,35

ICV-EUiA-E

PSC-CP

1.211

14,38

PSC-CP

682

26,13

PSC-CP

870
14,11
EL PRAT
591

PP

799

C’s

796
*

376

6,82

ERC-AM

355

6,44

GANEMOS*

79

5,11
1,43

2015

%

SE PUEDE

282

2015

VOTS

8,90

491

SE PUEDE*

9,28

2015

CiU
AE-EP
*

*

GANEMOS

311

11,92

C’s

9,45

*

223

8,54

PP

SE PUEDE
PP

654

7,76

C’s

583

6,92

ERC-AM

4,19

*

115

%

9,49
8,13

685

353
*

VOTS

1,37

CiU

2.399

38,90

580
*

9,58

11

9,40

SE PUEDE

170

6,51

ERC-AM

445

7,52
15
7,22

95

3,64

GANEMOS*

349

5,66

72

2,76

CiU

245

3,97

82

1,33

53
*

%

8,28

216

PxC

VOTS

2,03

*

AE-EP
*

464

juny

PxC

72

1,31

PxC

105

1,25

AE-EP

17

0,65

PxC

73

1,18

Blanc

56

1,02

Blanc

100

1,19

Blanc

31

1,19

Blanc

69

1,12

TOTAL
TOTAL CENS
PARTICIPACIÓ

5.515

TOTAL

9.681
57,27%

TOTAL CENS
PARTICIPACIÓ

8.423

TOTAL

15.350
55,17%

TOTAL CENS
PARTICIPACIÓ

2.610

TOTAL

6.040
43,38%

TOTAL CENS
PARTICIPACIÓ

6.167
10.920
56,71%

Immaculada Llopis Climent

Juan Pedro Pérez Castro

La reflexió necessària

Un nuevo escenario

Vull començar aquestes línies felicitant la
candidatura encapçalada per Lluís Tejedor, clara vencedora
d’aquestes eleccions. Sóc plenament conscient que els
resultats que hem obtingut no han estat gens satisfactoris.

A estas alturas ya se han hecho todos los análisis
posibles de los resultados de las elecciones municipales del
24 de mayo. Se pueden hacer múltiples valoraciones, pero
la principal es que la izquierda ha sido la gran vencedora en
nuestra ciudad y en todos los municipios vecinos, incluida
Barcelona. La ciudadanía ha decidido apostar por las opciones
de progreso en contra de las políticas de austeridad de la
derecha, de esa derecha que gobierna recortando los servicios
públicos y dando la espalda a las familias con más necesidades.

La nostra davallada electoral al Prat i a la resta
de l’àrea metropolitana es deu a la combinació d’una marca
que cotitza a la baixa a la zona i d’una situació política d’alta
complexitat. També cal afegir-hi tots els errors que s’hagin
pogut cometre, i que assumim amb tota responsabilitat.
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Ahora empieza en los ayuntamientos una nueva
etapa en la que se imponen nuevas formas de gobierno
basadas en el diálogo y el consenso. En El Prat seremos 8 las
formaciones políticas representadas en el Pleno Municipal,
lo que dibuja un consistorio más plural y más complejo. Los
socialistas estamos preparados para este nuevo panorama
y asumimos el compromiso de seguir trabajando por la
igualdad y la justicia social desde el diálogo y el acuerdo.

No obstant, això no posa en qüestió tota la feina
que hem fet durant aquests anys, una feina silenciosa, i
sovint no gaire lluïda, que ha fet possible noves propostes
de ciutat com ara la tarifació social de les escoles bressol
o la lluita per la transparència municipal. Malgrat això,
vull posar en valor la feina feta pel nostre equip durant la
campanya electoral, fet que els vull agrair directament.

El día 24, 3.848 personas mostraron su confianza
en el PSC, lo que nos ha permitido volver a ser la segunda
fuerza política. Ha sido un espaldarazo a nuestras propuestas
de impulso para El Prat y un reconocimiento a nuestro
esfuerzo, desde la responsabilidad que hemos ocupado en los
últimos años en el gobierno municipal, para convertir El Prat
en una ciudad más justa, dinámica y amable. Agradecemos
la confianza y nos comprometemos a trabajar por y para las
personas que peor lo están pasando a consecuencia de la
crisis, así como a luchar por generar riqueza y empleo.

Diuen que caiem per tornar-nos a aixecar. Ara
és moment de reflexionar per veure en què ens hem
equivocat. Nosaltres tenim la voluntat de recuperar
la confiança dels més de 800 ciutadans que ens han
deixat de votar respecte als darrers comicis locals i
fer arribar el nostre projecte a molta més gent.
És evident que la fragmentació política suposa
un nou repte per a la política municipal. Hem passat de
4 a 8 grups municipals, fet que exigirà voluntat d’entesa
i de pacte per part de totes les forces polítiques.
Farem valdre la nostra presència al nou Ajuntament per
seguir ferms en el nostre compromís de seguir treballant pel
benestar dels nostres veïns i veïnes i per aconseguir un consistori
que estigui al costat del procés nacional que viu Catalunya.
www.ciuelprat.cat

Quiero felicitar a las formaciones que han conseguido
representación por primera vez. Las nuevas exigencias nos
obligarán a todos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Debemos
emplazarnos a trabajar, con honestidad y rigor, en beneficio de
El Prat. El grupo socialista así lo hará. Es nuestro compromiso.
@PerezJP_

http://juanpedroperez.cat/

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Inapelable derrota

9.379 gràcies

Al pan, pan, y al vino, vino. Hemos recibido un duro
correctivo electoral en El Prat y en el resto de municipios de
España. La mitad de la población no se ha enterado de que
estábamos frente a unas elecciones municipales. Han creído que
eran unas elecciones ideológicas, de ámbito supramunicipal.
Ninguna encuesta había previsto esta situación. El
Partido Popular de El Prat ha pasado de ser segunda fuerza
política a tercera, ha perdido 4 concejales que han ido a parar a
los partidos políticos patrocinados por las televisiones privadas
de nuestro país. En el Ayuntamiento de El Prat ya no hay una
alternativa política potente al alcalde Tejedor, al cual felicito
sinceramente por su clara victoria.

Els pratencs i pratenques que han dipositat el seu
vot ho han fet amb el desig i el convenciment de contribuir a
millorar el Prat, una ciutat que estimem i que ens agrada a la
gran majoria dels que hi vivim. Ara és responsabilitat dels regidors
i regidores escollits en les diferents candidatures no defraudar
aquestes esperances. No em detindré a analitzar les dades i
els resultats d’aquestes eleccions municipals a la nostra ciutat:
altres pàgines d’aquesta mateixa revista s’ocupen de fer-ho en
profunditat. Només m’agradaria destacar que el nou consistori
ha incrementat el nombre de formacions polítiques representades
i també que, de nou, la candidatura encapçalada per Lluís
Tejedor és la més votada i gairebé triplica el nombre de vots
obtingut per la candidatura que ha quedat en segona posició.

Muchos de nuestros tradicionales votantes nos han
dado la espalda y eso tiene unas consecuencias políticas. Ya no
hay un partido fuerte frente al independentismo, hay dos partidos
débiles. Han perpetuado a la izquierda, cada vez más extrema, al
frente del consistorio pratense. Han sustituido a un equipo con
experiencia por novatos desconocidos que ahora empezarán a
enterarse de qué va la gestión pública municipal. Han volado por
los aires muchos años de trabajo.

ICV-EUiA és, un cop més, la força majoritària al
Prat, en aquesta ocasió fins i tot incrementant el nombre de vots
respecte dels últims comicis. Fins a 9.379 ciutadans i ciutadanes
han dipositat la seva confiança en nosaltres. Per als que formem
part d’aquest projecte polític suposa una enorme responsabilitat,
encara que també una gran satisfacció, comprovar com el resultat
del treball polític i social que hem realitzat durant aquests
anys és ratificat per un nombre tan important de ciutadans.

Quiero dar las gracias a las 2.385 personas que no
nos habéis dejado tirados. Gracias por no haber contribuido
a partir el único dique de contención al populismo barato, al
independentismo creciente y a la charlatanería bolivariana. Estoy
muy orgulloso de todo mi equipo, de la estupenda candidatura
que encabezaba y del trabajo realizado durante la campaña
electoral en la que nos hemos dejado la piel en las calles de El
Prat. Siempre hemos dado la cara, aun cuando las cosas venían
mal dadas. Ni los insultos ni las amenazas continuas nos han
doblegado. Los pratenses pueden estar muy seguros de que
actuaremos a la altura de las expectativas y la confianza que han
depositado en nosotros…

Gràcies a tots per la vostra confiança, gràcies per
creure en el que som i en el que fem. Ens agrada el Prat
i estem orgullosos del que hem fet i disposats a seguir
contribuint a la transformació de la nostra ciutat.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat

El nostre projecte, el nostre treball i tots els nostres
esforços estan orientats a fer que la política i les institucions
es posin al costat de les majories socials, que els interessos
col·lectius siguin prioritaris respecte dels individuals i que el
progrés social no deixi de banda cap ciutadà o ciutadana.
Estem en una època que augura canvis socials importants
i des del Prat volem ser protagonistes d’aquest procés.
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VIDA PRATENCA

EL PRAT

14a CANTATA CIUTAT DEL PRAT

DIA D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES

El 22 de maig, l’alumnat de sisè de totes les escoles
de la ciutat va mostrar a les seves famílies el
repertori de cançons que ha treballat durant el
curs. La Cantata s’organitza des del Departament
d’Educació i l’Escola Municipal de Música del Prat, amb
la col·laboració d’alumnes de batxillerat escènic de
l’Institut Baldiri Guilera, d’Amics de la Sardana i de la
Banda de Música del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

En el marc del Dia d’Acció per a la Salut de les Dones s’han fet
múltiples activitats, com aquest taller de zumba a les Cases
d’en Puig. L’accés al lleure i a l’exercici es redueix quan les
dones tenen responsabilitats de cura i criança. Cal, doncs,
eliminar les barreres, per exemple, adaptant els formats i
fent accessibles les activitats per gaudir-ne en família.

14
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TRACTAMENT D’ARBRES AMB ENDOTERÀPIA

CAVALCADA DE SANT ISIDRE
Un any més, l’associació pratenca Amics del Cavall ha organitzat
la tradicional Cavalcada de Sant Isidre, un recorregut per
la ciutat amb carros tirats per cavalls que vol reivindicar
el passat agrícola del municipi. Vídeo a www.elprat.tv

L’Ajuntament ha tractat 45 arbres de la carretera de
la Marina, concretament arbres de l’amor (Cercis
siliquastrum), mitjançant l’endoteràpia. Es tracta d’un
mètode alternatiu i molt eﬁcaç de tractament ﬁtosanitari
de l’arbrat urbà, que evita dispersió de productes químics
a l’ambient i és totalment innocu per a les persones.
Aquest sistema ja es va demostrar molt efectiu en el
tractament contra l’escarabat morrut de les palmeres.

VIDA PRATENCA

EL PRATIFOLK FA VINT ANYS
El XX Pratifok, Festival de cultura tradicional del Prat, es va celebrar el dissabte 9 de maig al parc del Fondo d’en Peixo.
En el seu marc va tenir lloc el Dansabaix, la primera trobada de grups dansaires del Baix Llobregat. A més a més, durant
tota la jornada es van celebrar els actes ja tradicionals, com cercaviles amb gegants, tallers i jocs infantils, l’actuació
dels Diables i dels Castellers del Prat, concerts de música i arrossada i botifarrada. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

15
juny

MÉS TORRES DE VIGILÀNCIA A LA PLATJA
Aquest estiu hi haurà tres torres de vigilància a la platja
(l’any passat n’hi havia una —foto—). Les torres representen
una millora important respecte de les cadires de vigilància
perquè permeten més mobilitat al socorrista, amplien
l’angle de visió, tenen més alçada i es poden fer servir per a
atencions urgents i com a magatzem avançat. També disposen
d’un sistema de megafonia, tant local com connectat al
general de la platja. Les torres funcionaran de 10 a 19 h.

VIII FESTA DEL COOPERATIVISME DEL PRAT
El dissabte 23 de maig es va celebrar la VIII Festa del
Cooperativisme del Prat, a la pl. Roigé i Badia, que tancava
els actes de la Setmana de l’Economia Social i Cooperativa,
en el marc de la qual s’han celebrat tallers, conferències i
trobades amb l’objectiu de difondre els valors cooperatius
i l’emprenedoria social i facilitar la intercooperació entre
les empreses i entitats del sector. Vídeo a www.elprat.tv

15

PUBLICITAT

EL PRAT
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#viulestiualprat

APARCAMENT
PLATJA
LLIURE

estat del mar

Actualitzat fa 1 minut

#viulestiualprat

/ viu la platja

/ viu la cultura

/ viu els espais naturals

/ viu l’esport

/ viu la gastronomia

/ viu el comerç

/ viu els cursos

/ agenda
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Consulta des del teu mòbil l’estat del mar,
la disponibilitat d’aparcament a la platja i
tota la informació de l’estiu al Prat!
/ concurs a Instagram

A partir del mes de juny a la
teva butxaca amb l’app mòbil
viulestiu.elprat.cat
Pots crear una accés directe marcant el web
com a favorit al teu navegador.

/viu la platja

/viu l’esport

Com es pot anar a la platja?

Els horaris

Cursos al Centre Municipal de Vela

EN BICICLETA O A PEU

DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME

Seguint el camí per a vianants o el carril bici que
connecta el nucli urbà amb la platja. Al llarg de
la platja hi ha diverses zones d’aparcament per a
bicicletes i també un BICIBOX.

El cap de setmana del 13 i 14 de juny de 10 a 19 h
A partir del 20 de juny i fins al 13 de setembre de 10 a 19 h

VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ, CAIAC, STAND UP
PADDEL, SURF I SURF DE VELA PER A TOTHOM

EN TRANSPORT PÚBLIC

DEL SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL
Del 16 de juny al 14 de setembre d’11 a 19 h

LÍNIA PR3
Del 28 de març al 28 de setembre, tots els dissabtes,
diumenges i festius
De l’1 de juny al 10 de setembre, cada dia
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des de l’estació de rodalia és a les
8.30 h i la darrera, a les 20.30 h.
La primera sortida des de la platja és a les 9.15 h i la
darrera, a les 21.15 h.
LÍNIA PLATJA-EXPRÉS
Del 6 de juny al 30 d’agost, dissabtes, diumenges i festius
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des dels c. de Miquel Martí i Pol
(davant dels Jardins d’Andalusia) és a les 9.05 h i la
darrera, a les 20.35 h.
La primera sortida des de la platja és a les 9.35 h i la
darrera, a les 21.05 h.
EN VEHICLE PARTICULAR
Hi ha habilitats diversos espais d’aparcament de
zona verda, que són gratuïts per als residents al Prat
(vehicles amb distintiu).

La Policia Local més a prop.
Descarrega’t l’app de Seguretat
Ciutadana
DE PESCA
Es pot pescar a tot el tram litoral de la platja del
Prat, excepte a la platja de La Ricarda - Ca l’Arana
i a la platja de Ca l’Arana.
De l’1 de gener al 15 de maig, pesca permanent
Del 16 de maig al 15 de setembre, de 20 a 08 h;
i exclusivament a la platja del Remolar - el Prat,
de dilluns a divendres durant tot el dia
Del 16 de setembre al 31 de desembre, pesca permanent
DE LES GUINGUETES
Del 3 d’abril al 14 de juny i del 12 de setembre al 12
d’octubre, de 10 a 02.30 h, i fins a les 03 h les nits de
divendres, dissabte, diumenge i festius
Del 15 de juny al 15 de setembre, de 10 a 03 h, i fins
a les 03.30 h divendres, dissabtes i diumenges
Activitats culturals i ambientals diverses
Pots consultar-ne les programacions a
elprat.cat/viulestiu/platja.

Les activitats
DIA EUROPEU DEL CÀNCER DE PELL

DIA DEL SOCORRISTA

Diumenge 28 de juny durant el matí
Tallers familiars d’11.30 a 13.30 h
Al costat del Centre de Salvament i Socorrisme
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Junta Local
de l’AECC Catalunya contra el Càncer

Dimecres 15 de juliol i dissabte 1 d’agost durant el matí
Activitats per a infants
Al costat del Centre de Salvament i Socorrisme
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Proactiva

DIA DE LA GENT GRAN

DIA DEL MEDI AMBIENT
“CAMPANYA PLATGES NETES”

Dimecres 8 de juliol durant el matí
Activitats per a gent gran
Al costat del Centre de Salvament i Socorrisme
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Proactiva

Dissabte 22 d’agost durant el matí
Activitats per a públic familiar
Al costat del Centre de Salvament i Socorrisme
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Proactiva

Platja del Remolar - El Prat

Platja de la Roberta

Dates i horaris a concretar a la Secció d’Esports i/o al CMV
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar.

Campus i casals d’estiu
CAMPUS I CASALS NÀUTICS PER A NOIS I NOIES
Del 22 de juny al 10 de setembre
(de dilluns a divendres)
Campus de 9 a 17 h i casal de 9.30 a 13.30 h
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar.
CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL DE PLATJA
PER A NOIS I NOIES
Del 29 de juny al 10 de juliol (de dilluns a divendres)
de 8.30 a 13.30 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat

Tornejos de vòlei platja
TORNEIG 4X4 DIÜRN MASCULÍ I FEMENÍ
Dissabte 4 de juliol de 9 a 20 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat

Cuida la platja
Fes servir les
passeres.

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

Utilitza les
papereres i cendrers.

Evita el sabó a les
dutxes i rentapeus.

No llencis
objectes al mar.

No hi facis
acampada lliure.

Recorda: segons
l’estat del mar
Pots consultar l‘estat del mar
al web de l’Ajuntament i al
web mòbil viulestiu.elprat.cat

Bany amb precaució
Bany amb màxima
precaució
Prohibit banyar-se

/viu els espais naturals
TORNEIG 3X3 DIÜRN MIXT

Els horaris

Dissabte 5 de setembre de 9 a 20h
Ho organitza: Club Voleibol Prat

ESPAIS NATURALS DEL RIU , CAL TET i CA L’ARANA
De l’1 d’abril al 30 de juny de 9 a 19 h
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 9 a 15 h
De l’1 de setembre al 31 d’octubre de 9 a 19 h

Regates nàutiques
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ CATALÀ
Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de juny
de 10 a 18 h
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela
i Club Marítim Prat
REGATES DE FESTA MAJOR
Dissabte 19 i diumenge 20 de setembre de 10 a 16 h
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela
i Club Marítim Prat

ELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR
De l’1 d’abril al 30 de juny de 9 a 19 h
A partir de l’1 de juliol horaris a confirmar
MIRADOR DE L’ESTANY DE L’ILLA
De 10 a 14 h dissabtes, diumenges i festius de l’1 de
maig al 12 de juliol i del 29 d’agost al 12 d’octubre

Les activitats

Activitats de pesca

CONEGUEM L’ECOSISTEMA
DE LA PLATJA DEL PRAT (FINS AL 31/07/2015)

CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR DE DONES

Activitat de descoberta de la platja del Prat,
en què es veurà com és, qui hi viu, com hi incidim
i se n’observaran les peculiaritats.
Data/Hora: de dilluns a dissabte, matí i tarda
Diumenge matí
Ho organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Inscripcions: Programa Educació per la Sostenibilitat
(www.amb.cat)

Dissabte 3 d’octubre de 13.30 a 21.00 h
Ho organitza: Club Esportiu de Pesca La Lanzada
CONCURS DE PESCA INFANTIL DE FESTA MAJOR
Dissabte 26 de setembre d’11 a 13 h
Ho organitza: Pescadors La Seda
CONCURS DE PESCA DE FESTA MAJOR
Dissabte 27 de setembre de 7 a 13 h
Ho organitza: Pescadors La Seda

Evita dur-hi equips de
música amb altaveus.
No accedeixis a la sorra
amb vehicles motoritzats.
No deixis hams
a la sorra.

Respecta les zones
i els horaris de
pesca establerts.
Respecta
l’abalisament
de zones dins
de l’aigua.

#viulestiualprat a Instagram!
Participa al concurs fotogràfic de
l’estiu i podràs guanyar premis!
Trobaràs més info a viulestiu.elprat.cat

Platja de Can Camins

/viu el comerç
SHOPPING NIGHT
Dissabte 27 de juny de 20 a 24 h
Itinerari nocturn i estiuenc ple de música, animació, ofertes
i sorpreses que et permetrà passejar, descobrir i comprar a
les botigues del Prat de manera diferent i divertida.
Lloc: als Eixos comercials del Prat
FIRA FORA ESTOC
Dissabte 5 i diumenge 6 de setembre de 10 a 20.30 h
A la Fira Fora Estoc hi trobaràs els últims productes
de la temporada d’estiu al millor preu.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat
Lloc: a Av. Verge de Montserrat amb Coronel Sanfeliu

VISITES GUIADES AL CRAM
El CRAM apropa a la ciutadania la seva tasca de
conservació del medi marí i de sensibilització.
Es podran visitar les instal·lacions, les exposicions
i conèixer els projectes que desenvolupen.
S’organitzen tallers per a grups familiars, AMPA
i esplais.
• La tortuga floreta al CRAM (activitat infantil),
13 de juny a les 10 h
• Simulacre de rescat d’un dofí, 21 de juny de 10 a 13 h
• Visita dinamitzada, 28 de juny a les 10 h
Horaris: dissabtes i diumenges a les 10 h i a les 12 h
Lloc: passeig de la Platja, 28-30, el Prat de Llobregat
Inscripcions: al tel. 93 101 01 70
i a l’a/e: reserves@aulacram.com
Preu: a consultar
GIMCANA FAMILIAR PER LA NATURA
Diumenge 14 de juny de 10 a 13 h
Gaudirem d’un matí a la natura i farem les divertides
proves de la gimcana familiar, que ens ajudaran a
descobrir una mica més el delta del Llobregat d’una
manera lúdica.
Lloc: Espais Naturals del Riu - camí de València amb
camí de la Marina - el Prat de Llobregat
Ho organitza: Consorci del Delta del Llobregat
Preu: 5 € per persona. Activitat gratuïta per a menors
de 12 anys. Cal inscripció prèvia. Tel. 93 479 32 01
A/e: administracio@consorcidelta.org

Vols redescobrir el Prat
i el seu producte local?
Descarrega’t l’app d’informació
turística “El Prat és sorprenent”

/viu la gastronomia
Gaudeix de la cuina d’estiu i del producte
local de qualitat a la xarxa de restaurants
El Prat degusta’l.

Zona sortida
d’embarcacions

Platja naturista

/viu els cursos
/al Centre Cívic
Sant Jordi - Ribera Baixa

ARTS ESCÈNIQUES
TEATRE DE L’OPRIMIT
Iniciació en les tècniques de teatre de l’oprimit,
basades en els conceptes d’Augusto Boal, que
comprèn el teatre com a palanca de canvi.
No calen coneixements previs.
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Preu: 22 €
Tallerista: Lidia Casanovas
TELES
Intensiu d’acrobàcies aèries amb teles: pujada a la
tela, figures, nusos, seqüències i encadenaments.
Data d’inici: 30 de juny (8 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21 h
Preu: 43 €
Tallerista: Camille Grob
STAND UP COMEDY
Iniciació al gènere dels monòlegs. Es coneixeran les
principals tècniques de construcció humorística.
Data d’inici: 30 de juny (6 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21 h
Preu: 32 €
Tallerista: Javier López
FET A MÀ
ESPARDENYES
Aprendre a elaborar, a partir d’una sola d’espart,
un calçat fresc i còmode per l’estiu, que s’adapti
al nostre peu.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns i dijous, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 38 €
Tallerista: Sara González
ESTAMPACIÓ I CUSTOMITZACIÓ
Iniciació en la tècnica del batik per estampar
peces de roba com pareos, samarretes i shorts,
donant-li un toc personal i estiuenc.
Data: dimecres 8 de juliol, de 18 a 21 h
Preu: 18 €
Tallerista: Gina Sandúa

TRANSFER A PAPER I FUSTA
Iniciació en la tècnica de transferir imatges i com
aplicar-la a diferents suports com la fusta i el paper.
Data: dimecres 15 de juliol, de 18 a 21h
Preu: 18 €
Tallerista: Gina Sandúa

/a l’Escola d’Arts del Prat

CUINA
ARRÒS I PASTA PER AL BON TEMPS
Plats d’arròs i pasta fresca ideals per fer
amanides i elaboracions creatives per l’estiu.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 33 €
Tallerista: Diego Molina
CUINES DEL MÓN
Receptes estiuenques de Mèxic, Xina, Japó
i del Mediterrani.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 33 €
Tallerista: Diego Molina
APERITIUS FÀCILS PER L’ESTIU
Tapes, pintxos i platets ideals per combatre la calor.
Data d’inici: 4 de juliol (4 sessions)
Horari: dissabtes, de 11 a 13 h
Preu: 33 €
Tallerista: Diego Molina
POSTRES SALUDABLES
Postres frescos i naturals, ideals per l’estiu.
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 33 €
Tallerista: Laura Casero
CULTURA DIGITAL
FACEBOOK
Configuració, privacitat, com publicar i
compartir informació, cercar i sol·licitar
amistats i enviar missatges privats.
Data d’inici: 3 de juliol (3 sessions)
Horari: divendres, d’11 a 12.30 h
Preu: 12 €
Tallerista: M. Àngels Millanes
DEL MÒBIL A L’ORDINADOR
Transferir fotos, música i altres arxius del mòbil
a l’ordinador i viceversa: per fer una còpia de les
fotos de les vacances, escoltar música des del
mòbil o compartir imatges i vídeos.
Data d’inici: 15 juliol (2 sessions)
Horari: dimecres de 17 a 19 h
Preu: 11 €
Tallerista: Paco Cinos
ANIMACIÓ AMB STOP MOTION
Tècniques d’animació stop motion, que simula
el moviment dels objectes estàtics a través de
l’animació fotograma a fotograma. Es construirà
una petita peça d’animació.
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 22 €

/al Centre Cívic
Jardins de la Pau

BALL
DANSES DE LA POLINÈSIA
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 20.15 a 21.45 h
Preu: 16 €
Tallerista: Angélica Díaz
DANSEM EN FAMILIA (infants a partir de 3 anys)
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 11 € (un infant + un adult)
Tallerista: Maria Domínguez
TAST DE XARLESTON I SWING
No cal parella.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 20 a 21.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Anna Macau
BACHATA
No cal parella.
Data d’inici: 2 de juliol (4 sessions)
Horari: dijous, de 20 a 21.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Angélica Díaz
FOTOGRAFIA
FOTO EXPRÈS
Aprendre, de forma intensiva però pràctica, els
elements tècnics bàsics necessaris per poder fer
fotografies en qualsevol moment i circumstància.
Data d’inici: 30 de juny (8 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 32 €
Tallerista: Ramón Cugat
PETITES EXPERIÈNCIES FOTOGRÀFIQUES
Taller familiar per aprendre jugant i
experimentant les possibilitats de la fotografia.
(Infants a partir de 5 anys acompanyats d’un adult)
Data d’inici: 29 de juny (8 sessions)
Horari: dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 32 € (un infant + un adult)
Tallerista: Marta Arnau

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS DEL 10 AL 19 DE JUNY
Presencialment al Cèntric Espai Cultural, els centres cívics i El Lloro. On line a online.elprat.cat

PASSEJADES D’ESTIU
Per diversos indrets de la ciutat treballarem
les tècniques fotogràfiques i alguns dels
gèneres principals. Es pot fer servir la càmera,
smarphone, tablet, etc.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 22 €
Tallerista: Adriana Olsina
ESCRIPTURA
ESCRIPTURA PER A FOTÒGRAFS
Dirigit a fotògrafs que necessitin aprendre
a expressar amb paraules el que explica la
narrativa de les seves imatges.
Data d’inici: 29 de juny (6 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 24 €
Tallerista: Mónica Solana
CULTURA DIGITAL
EDICIÓ GRÀFICA PER DISSENY WEB
Nocions bàsiques i tècniques senzilles amb
programari d’edició d’imatges, per crear
elements recurrents de disseny web (icones,
fons, capçaleres, baners, etc.).
Data d’inici: 29 de juny (3 sessions)
Horari: dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 16 €
Tallerista: Jose Manuel Delgado
CÒPIES DE SEGURETAT
I MIGRACIÓ DE WORDPRESS
Com crear còpies de seguretat d’un lloc sencer
gestionat amb Wordpress i com restaurar-les o
canviar d’allotjament.
Data d’inici: 1 de juliol (2 sessions)
Horari: dimecres, de 18 a 20 h
Preu: 11 €
Tallerista: Jose Manuel Delgado
TRADUCCIÓ DE TEMES I
COMPLEMENTS DE WORDPRESS
Com traduir fàcilment plantilles i plugins que
incorporen arxius d’idioma (.po i .mo) i com mirar
de traduir-los, també, quan en tenen (mitjançant
temes fill).
Data: 2 de juliol (1 sessió)
Horari: dijous, de 18 a 20 h
Preu: 6 €
Tallerista: Jose Manuel Delgado

/al Cèntric
Espai Cultural

CULTURA DIGITAL
ENTRENA LA TEVA MEMÒRIA (2 cursos)
Exercitar la ment amb divertits jocs a la xarxa.
Dates: 22 de juny, de 16 a 18 h; o 23 de juny,
de 10 a 12 h
Preu: 2 €
Tallerista: Cristina Doncel

ECONOMIA DOMÈSTICA AMB CALC
Fer el seguiment de les despeses anuals
i crear un gràfic.
Dates: 7, 8 i 9 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 6 €
Tallerista: Cristina Doncel
INTERNET PER A LA VIDA QUOTIDIANA
(2 cursos)
Realitzar gestions per Internet per fer la vida
més fàcil.
Dates: 10 de juliol, de 10 a 12 h; o 20 de juliol,
de 16 a 18 hores.
Preu: 2 €
Talleristes: Cristina Doncel i Ana Jiménez

VIDEOTRUCADES AMB SKYPE*
Obrir un compte i comunicar-se amb veu, text
i vídeo amb altres persones.
Dates: 25 i 26 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 4 €
Tallerista: Cristina Doncel

CONEIX ELS TEUS NAVEGADORS
MÉS A FONS
Navegar per Internet amb pestanyes
i personalitzar els marcadors.
Dates: 6, 7 i 9 de juliol, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 6 €
Tallerista: Ana Jiménez

DE LA CÀMARA A L’ORDINADOR
I AL LLAPIS DE MEMÒRIA
Aprendre a passar les fotos d’un dispositiu
a un altre.
Dates: 25 i 26 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 4 € / curs
Tallerista: Ana Jiménez

COMPRA SEGURA PER INTERNET
Recomanacions, sistemes de pagament i claus
per identificar una web segura.
Dates: 17 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 2 €
Tallerista: Cristina Doncel

DISSENYA DIVERTITS MUNTATGES
AMB LES TEVES FOTOS
Afegir text a les teves fotos, crear marcs
i efectes sorprenents.
Dates: 30 de juny, 1 i 2 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 6 €
Tallerista: Cristina Doncel
REVISA I CONEIX EL TEU ANTIVIRUS*
Actualitzar el teu antivirus i aprendre totes les
opcions que t’ofereix.
Data: 3 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 2 €
Tallerista: Cristina Doncel
CREA UN FOTO ÀLBUM* (2 cursos)
Convertir els teus records en un llibre.
Dates: 29, 30 dejuny i 2 de juliol, de 18.30
a 20.30 h; o 14, 15 i 16 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 6 €
Talleristes: Ana Jiménez i Cristina Doncel
PRACTICA L’ESCRIPTURA
I AVANÇA AMB WRITER
Aprendre i practicar amb exercicis específics
d’escriptura.
Dates: 29 de juny, 6 i 13 de juliol, de 16 a 18 h
Preu: 6 €
Tallerista: Ana Jiménez

GESTIONA LES TEVES FACTURES
PER INTERNET
Fer el seguiment per Internet les teves factures
de telèfon, aigua, gas, llum.
Dates: 13, 14, 16 de juliol, de 18.30 a 20.30h
Preu: 6 €
Tallerista: Ana Jiménez
REGISTRA’T I TREU EL MÀXIM PROFIT
A LA XARXA
Accedir als serveis d’Internet i avançar amb
el correu electrònic.
Dates: 21, 22, 23 i 24 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 8 €
Tallerista: Cristina Doncel
PRESENTA LES TEVES FOTOS
AMB IMPRESS
Crear una presentació com si fos un passi
de diapositives, amb sons i efectes.
Dates: 20, 21 i 23 de juliol, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 6 €
Tallerista: Ana Jiménez
*És imprescindible que l’alumne porti el seu ordinador

/a La Capsa

TALLER DE VIDEO JOCKEY
Treballar imatges a temps real i en directe
amb el programa Resolume. L’última sessió
serà pràctica, al Festival Melodia.
Data d’inici: 17 de juliol
Horari: divendres, de 16 a 20 h. Dissabte, d’11 a
14 h i de 16 a 19 h. Pràctiques al Festival Melodia
de 20 a 01 h
Preu: 60 €
Tallerista: Carolina Narvaez (Xarlene)
SONORITZACIÓ DE PETIT FORMAT
Tècniques i procediments bàsics per sonoritzar
un concert de petit format. L’ultima sessió serà
pràctica en un concert a la terrassa de la Capsa.
Data d’inici: 30 de juny
Horari: dimarts, de 18 a 21 h i diumenge 12
de juliol, de 18 a 22 h
Preu: 40 €
Tallerista: Oscar Osuna

/a l’Escola d’Arts del Prat
TALLER DE DIBUIX I PINTURA
Introducció o perfeccionament en els
aspectes essencials de la creació plàstica.
Desenvolupament totalment personalitzat.
Data d’inici: 29 de juny (8 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 70 € (material no inclòs)
DIBUIX I PINTURA A L’AIRE LLIURE
Introducció o perfeccionament en la pintura
o el dibuix, a partir de la realització d’esbossos
i estudis ràpids de l’entorn.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 17 a 20 h
Preu: 35 € (material no inclòs)

/al Teatre Kaddish

TEATRE PER A JOVES
Aproximació al fet teatral a partir de la
improvisació i la composició de personatges.
Públic: joves de 12 a 16 anys
Data d’inici: 13 de juliol (6 sessions)
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 19h
Preu: 25 €
Tallerista: María Donoso

INTRODUCCIÓ A LA BIJUTERIA
Aprendre a fer pas a pas de manera fàcil collars,
polseres, arracades i fermalls desenvolupant
habilitats bàsiques en l’elaboració de joies.
Data d’inici: 7 de setembre (4 sessions)
Horari: de dilluns a dijous, de 17 a 20.30 h
Preu: 63 € (material inclòs)

CURS INTENSIU: EINES DE MOVIMENT I
D’IMPROVISACIÓ PER AL JOC DE L’ACTOR
Preparar el cos, donar-li l’espai i el temps perquè
experimenti, comuniqui, expressi amb harmonia,
diversió, força, sensibilitat i escolta.
Data d’inici: 6 de juliol (5 sessions)
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 20h
Preu: 30 €
Tallerista: Fàtima Campos

/al Punt Òmnia Grup Infantil St Cosme

/al CPS Francesc Palau

/Casa de Andalucía

Preu: gratuït
Inscripcions: del 25 de juny al 3 de juliol

Preu: gratuït

PRIMERS PASSOS
Gestió de fitxers i carpetes, descàrrega
d’imatges, correu electrònic, etc.
Data d’inici: 6 de juliol (4 sessions)
Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h
CREACIÓ DE TEXTOS
Crear i editar documents, inserir imatges,
fer graelles, etc.
Data d’inici: 13 de juliol (6 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h
APROFITAR INTERNET
Cercar tot tipus d’informació. Fer gestions útils
i conèixer diversos recursos gratuïts.
Data d’inici: 14 de juliol (6 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 16 a 18 h

equipaments i entitats
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Pl. de Catalunya, 39 - 41 | Tel. 93 479 29 68
ticcentric@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció:
Dilluns, de 16.30 h a 20.30 h. De dimarts a divendres,
de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes, de
10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19 h.
Més informació: www.centric.elprat.cat
CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Jardins de la Pau, s/n | Tel. 93 478 21 41
ccjp@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció:
De dilluns a diumenges, de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h.
Més informació: www.ccjardinspau.org

PREU COMBO: 95 € pels dos tallers.

INFORMÀTICA BÀSICA PER ADULTS
Introducció, edició de textos, Internet, etc.
Dates: 29 de juny al 24 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11 h
APRENEM JUGANT
Treballar amb diversos programes informàtics
al voltant d’un tema d’interès.
Públic: infants de 9 a 12 anys
Dates: 29 de juny al 24 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 12.30 h
ESPAI D’ACCÉS LLIURE
Utilitzar l’ordinador de manera autònoma per
connectar-se a internet, repassar material
formatiu de l’aula, etc.
Dates: 29 de juny al 16 de juliol
Horari: de dilluns a dijous, d’17 a 18.30 h
CENTRE CÍVIC SANT JORDI
– RIBERA BAIXA
C. de Dolores Ibárruri, 45 | Tel. 93 374 15 80
riberabaixa@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció:
De dilluns a diumenges, de 10.30 a 13.30
i de 16.30 a 20.30 h.
Més informació: www.ccriberabaixa.cat
LA CAPSA
Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7 | Tel. 93 478 51 08
info@lacapsa.org
Horari d’informació i inscripció:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h i dimarts de 10 a 14 h.
Més informació: www.lacapsa.org

FLAMENC. INICIACIÓ
Horari: dilluns i dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 25 €
CASTAÑUELAS
Horari: dilluns i dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 20 €
SEVILLANES. INICIACIÓ
Horari: dimarts i dijous, de 20 a 21 h
Preu: 33 €
SEVILLANES. PERFECCIONAMENT
Horari: dimarts i dijous, de 21 a 22 h
Preu: 33 €
TEATRE KADDISH
Centre d’Art Torre Muntadas
C. de Jaume Casanovas, 80 | Tel. 669 73 06 48
info@teatrekaddish.com
Més informació: www.teatrekaddish.org
GRUP INFANTIL SANT COSME
C. del Riu Ebre, s/n | Tel. 93 370 19 17
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Dimecres només tardes
CPS FRANCESC PALAU
Informació i inscripcions: Tel. 93 379 36 31
Més informació: www.cpsfrancescpalau.cat
CASA DE ANDALUCÍA
Tel. 93 478 52 63
info@casadeandaluciadelprat.com
cadadeandalucia.entitatsdelprat.cat
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Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera
de Sant Joan
Cada any per Sant Joan es reviu l’encesa del foc primer. Aquesta flama es guarda al cim del
Canigó i, amb ella, s’encenen totes les fogueres dels Països Catalans. El foc arribarà al
Prat des del Parc de la Ciutadella de Barcelona on el recollirà el Club de Volei del Prat.

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

Dimarts 23, a les 19.45 h

Revetlles de Sant Joan
Peña Taurina del Prat (c. Barcelona, 5-7)
CCA Casa de Sevilla (pl. Maria Aurèlia Capmany)
CE Ruta de la Plata (c. Castella, 51)
Casa de Andalucia (c. Les Moreres, 105)
AV Sant Cosme i Sant Damià (pl. del barri)
Jardins de la Pau (Jardins de la Pau)
Més informació: www.elprat.cat

Dimarts 23

10è Festival de Poesia del Prat
El Festival de Poesia del Prat arriba a la dècima edició. Per celebrar-ho, torna als orígens: amb els
poetes recitant la seva obra a l’escenari, celebrant l’oralitat i el contacte amb el lector, amb el públic.
En la primera sessió gaudirem d’un recital inèdit i molt especial, que ha aconseguit reunir dues de

les paraules poètiques més valorades i influents de la llengua catalana d’avui: Antònia Vicens i

Màrius Sampere

Jardins de Torre Muntadas. Dimarts 30, a les 21 h

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

VI Festa de la Cervesa

Los Excéntricos

T eatre

The Melting Pot Pourri
Espectacle que combina
els millors esquetxos de la
companyia amb d’altres
completament nous.
Humor, música en viu i
creativitat artesana.

Puig. Dissabte 6 i dissabte 7, a les 12 h

Amor de Fedra. Direcció: Pau Bou

Divendres 12 i dissabte 13, a les 20.30 h

Quan els paisatges de Cartier-Bresson
Direcció: Pau Bou. Dissabte 20, a les 20.30 h i

diumenge 21 a les 19 h

Teatre Modern. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 18 h

Nit de swing: Apollo
Jumpers en concert

Be a Talking Head. Direcció: Blanca Pàmpols
Divendres 26 i dissabte 27, a les 20.30 h i
diumenge 28, a les 18 h

Concert dels cors. Cèntric Espai Cultural

La Capsa. Divendres 5, a les 22.30 h

Dijous 11, a les 18.30 h

Demos

Municipal de Música. De dilluns 15 al
dimecres 17, a les 18 h

Audicions a Torre Balcells. Escola

Nou cicle de músiques a la fresca, amb
petites joies musicals vinculades a la ciutat.

La Capsa. Diumenges a les 20.30 h
Diumenge 7. Mijoh

Concert dels combos
La Capsa. Dijous 18,
a les 19 h

Concert de piano i veus

Diumenge 14. Marc García Trio

Escola Municipal de Música. Dimarts 30, a les 20 h

El Descompositor

La música
contemporània
amb David
Casanova

De la mà del
pianista i
especialista en música contemporània,
David Casanova, descobrirem les músiques
d’autors del S. XX.

García Vela

A través de la
comparativa
d’imatges
capturades des
del mateix punt però en èpoques
diferents, veurem el canvi i l’evolució
constants de la ciutat.
Organització: Tinta Blava

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 3, a les 19.15 h

Club de testers: Pushtape
Mostra d’aplicacions
específicament dissenyades per a músics,
bandes de música o
aficionats d’un determinat gènere
musical. Organització: Centre Cívic
Jardins de la Pau

La Capsa. Dimecres 3, a les 19 h

Concerts dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música

Nit vintage a ritme de swing, dansa i
molta festa

“Instants del Prat al
llarg del temps” amb Pedro

Parc Nou. Divendres 26, a les 19 h

Divendres 19, a les 20.30 h

Els Bitxos i Grup Dones Sàvies

Escola Municipal de Música del Prat
Dimarts 9, a les 19 h

Oportunitat de degustar diverses varietats de cerveses i tastar
propostes gastronòmiques de
restaurants i bars de la ciutat. A més
a l’escenari sessions de Dj’s amb Los
retrovisores i The usernames &
the passwords. Organització: Bar
Restaurant del Parc Nou

Bou

Situacions de la vida quotidiana de les persones grans
i la importància de les relacions familiars i socials
com a prevenció dels maltractaments.

M usica

El cercle de guix caucasià. Direcció: Arnau

El gran teatro del mundo. Direcció: Pau

Teatre Modern. Diumenge 14, a les 19 h
Entrada: 12 €

Sóc gran: Tracta’m bé

X errades

TALLERS D’INTERPRETACIÓ
Teatre Kaddish

Bigott i La Bien Querida
en concert

Nit de doble cartell amb
Bigott, un dels músics més
respectats del panorama
indie i La Bien Querida, que
presenta en format acústic el
seu darrer treball.

La Capsa. Dissabte 13,
a les 23 h. Entrada: 10 €

“Pensament i música a quatre mans.
La creativitat musical als segles XX i
XXI” amb Josep Maria Mestres
Un dels compositors catalans més importants del nostre
temps presentarà el seu llibre més recent.

Escola Municipal de Música del Prat. Divendres 5, a les 19 h

“Dret lliure de circulació i persones”

amb Manuel Delgado, Mireia Vehí i Bertran Cazorla
Xerrada en el marc de les Jornades El Prat Solidari
Organització: Programa Solidaritat, Cooperació, DDHH i Pau

Cèntric Espai Cultural. Dijous 11, a les 19 h

Concert de la Coral Lo
Llobregat de les Flors
Organització: Coral Lo
Llobregat de les Flors

Diumenge 14,
a les 18.30 h

Concert de la Banda de
l’Associació Musical

Organització: Associació Musical del Prat

Pl. de la Vila. Dimcres 24, a les 19 h

Concert de la
Banda de Música del Prat
Organització: Banda de Música del Prat

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 28, a les 19 h

20 anys de Capsa!

La Capsa va obrir les seves portes
ara fa 20 anys. Molta música, històries,
experiències, moments i moltes coses més
que volem compartir amb vosaltres.

La Capsa. Diumenge 28, a les 13 h

“Testimonis d’actualitat”
amb Samuel Aranda, David Airob i

Sergi Vicente

Taula rodona
organitzada per
l’Arxiu Municipal,
que ens convida a
reflexionar a l’entorn
del fotoperiodisme i el periodisme
com a generadors d’atenció i agents de
participació i articulació ciutadana.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 17, a les 19 h

NOVES EXPOSICIONS
Samuel Aranda

E xposicions

#Després de la primavera
L’Arxiu Municipal ens presenta aquesta
exposició que ens apropa a la realitat dels
països àrabs que van estar protagonistes
del moviment “revolucionari” la
Primavera àrab, mostrant la tasca que fan
els fotoperiodistes i blocaires. Projecte del
CCCB amb el suport de la Diputació de
Barcelona

Cèntric Espai Cultural
Del 8 de juny a l’11 de juliol

Mostra del procés de creació d’un curt animat,
realitzat entre els joves de l’Espai Art Joves i els
professionals de PDA Films.

Open days a l’Escola d’Arts del Prat

Organització: Escola d’Arts del Prat

Pop meat

Escola d’Arts del Prat. Divendres 19,
a les 17 h i dissabte 20, a les 11 h

Cèntric Espai Cultural
Del 8 al 22 de juny

XXXIX Col·lectiva d’artistes
del Prat

Pratimag

Selecció de les
millors imatges de
la 32a edició del
Concurs nacional
de fotografia.
Organització:
Agrupació Fotogràfica Prat

Una dona solitària que intenta
fugir del seu passat arriba a una
plataforma petrolífera per a
cuidar d’un home que s’ha quedat
temporalment cec.
Organització: Assoc. Dones
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Dijous 4, a les 17 h

El territori
i El Prat
agrícola
Itinerari per descobrir la formació del
territori i el protagonisme del riu, l’agricultura tradicional i la transformació del
s. XIX i Semàfor i Carrabiners

Punt de sortida: Jardins de Mon Racó
Diumenge 14, a les 10 h
Cal inscripció prèvia a
patrimonicultural@elprat.cat

Descobreix els itineraris
d’El Prat Ocult al teu mòbil:

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 27 de juny al 26 de juliol
Inauguració: divendres 26, a les 19 h

Club excursionista d’art
Visita a Roca Umbert

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 10, a les 19.30 h

La vida secreta de
les paraules

La Saleta. Centre Cultural El Remolar
Fins al 12 de juny

Itinerari:

L’exposició col·lectiva
d’artistes locals
arriba a la seva
39a edició. Una
mostra oberta a la
participació a totes
aquelles persones del Prat que practiquen algun
tipus d’activitat dins les disciplines de les arts
visuals i plàstiques.
Data límit d’inscripció: 5 de juny

amb Paul Berrondo i Jordi Busquets
Recital de música i
poesia amb textos de
Kavafis, una de les
figures literàries més
importants del segle XX i
un dels majors exponents
del renaixement de la
llengua grega moderna.

El cine de Frida

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 12 de juny

Marisa Parrilla

EmocionArt

Exposició que barreja l’art amb les
emocions. Organització: CEE Can Rigol

PRATanca

La Saleta. Centre Cultural El Remolar
Del 17 de juny al 3 de juliol

Kavafis. Cos meu recorda

L ectura

Juanda Cermerón

Jornades de portes obertes per conèixer què fa
a l’Escola d’Arts del Prat a través de la diversió i
l’experimentació.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 19 de juny al 6 de setembre
Veredicte: 6 de juny
Inauguració i lliurament de premis:
19 de juny, a les 20 h

C inema

ENCARA POTS VISITAR

Fem un curt del Cinema
Capri!

Iniciativa d’/UNZIP per conèixer alguns
centres de creació i producció artística
de Catalunya.
Cal inscripció prèvia a unzip@elprat.cat

Paraula
poètica amb
Jaume C. Pons

Jaume C. Pons és un
dels poetes més actius
i intensos en llegua
catalana, amb una extensa obra publicada.
Amb la participació dels alumnes de l’IES
Estany de la Ricarda.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 18, a les 19 h

Cine club

Le sel de la terre/The salt of the

earth (La sal de la tierra)
de WinWenders i
Jualiano Ribeiro
2014, França. Idioma: francès,
anglès. VOSE
Mirada sobrel a vida i obra de
Sebastiao Salgado, que porta
vora 40 anys fotografiant el
món. Prèviament es projectarà el curt L’altra

porta, d’Adan Ridaura i Oriol Jodar.

Cine Capri. Dimecres 10, a les 19.45 h

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 13, a les 9.30 h

Xiringuito d’estiu

Arriba l’estiu i el Ribera ho celebra amb
una festa.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 19, a les 19.30 h
Entrada: 3 € tiquet sopar

Tormenta de Verano

Dia de l’Orgull LGTB
El Tobi i l’Achim són dos amics que pertanyen al mateix
equip juvenil de rem i esperen disputar la gran regata
nacional mentre gaudeixen d’un campament d’estiu.

El Lloro, serveis de Joventut. Divendres 26, a les 18 h

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: Jurassic World (12, 13 i 14),
Ahora o nunca (19, 20 i 21) i Campanilla y la

leyenda de la bestia (27 i 28)

Altres pel·lícules: El Viaje más largo, 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

TALLERS
La carretera bona

LECTURA
L’hora dels nadons:

En Patufet amb Albert Estengre

Aprendre els riscos
intrínsecs que hi ha en
el trànsit i les situacions
quotidianes de la
mobilitat per la ciutat.
Organització: Policia Local
del Prat de Llobregat

Conte amb titelles. Una història senzilla,un
llenguatge visual amb titelles que facilita la
comprensió de tots els menuts.

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 6, a les 11 h

Contes a la fresca

I nfantil

Una jornada per
gaudir en família
de contes i molta
diversió. Aquest
any amb la Cia
Anna Roca i el seu

espectacle Contes al terrat

Pl. Jardins de la Pau. Dijous 18, a les 18 h

TEATRE, MÚSICA I CIRC
El Galliner del Parc

Teatre Modern. Dissabte 13, a les 19.30 h
Entrada: 2 € infants i 3 € adults

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimecres 17, a les 18.30 h

Construïm un dòmino, amb MatesxTu

Has construït mai cap dòmino? Saps que no
sempre tenen punts?
Sorprèn a tothom amb la
teva creació!

Espai d’experimentació amb tècniques de
circ: malabars, acrobàcies, màgia i molt
més.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 30, a les 18 h

Trobada de Gegants AMPA
Mare de Déu del Carme

Plantada de gegants a la pl. Catalunya i
Cercavila pels carrers del Prat

Dissabte 13, a les 17 h

Festes als barris!

Biblioteca Antonio
Martín. Dimecres 17,
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Festes Barri de La Granja
Organització: AV La Granja

Pl. de la Granja. Del 19 al 21

Les Caputxetes violetes no tenen por!

En un país molt llunyà hi ha un robatori a
casa el sultà. Qui haurà estat?
Organització: AMPA Escola del Parc

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

Cada mes la Biblio fa tallers

Art en família

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

Mostra Tallers de circ

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 2, a les 17.30 h

JOCS
Tardes infantils de circ

amb Cicle Violeta
Les Caputxetes
violetes viuen
atemorides per un
llop ferotge que
s’amaga al bosc. Però
han decidit plantarli cara.
Activitat recomanada per a nens i nenes de 4
a 9 anys, acompanyats d’adults

Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 14,
a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia

Festes Jardins de la Pau

Organització: AV Jardins de la Pau

Jardins de la Pau. Del 13 al 24

Festes al Barri de la Barceloneta
Organització: AV La Barceloneta

Jardins de Mon Racó. Del 20 al 24

Festes Barri Cases de la Seda

Organització: AV Cases de la Seda

Cruïlla c. Stulemeijer i c. El Vendrell
Del 27 al 28

Activitats de lleure
del mes de juny

Divendres 5

SORTIDA: FIRA GRAN. Visita a la 16ª
edició del Saló de la Gent Gran.

Participarem a la caminada organitzada
d’una hora i mitja pel Port Vell de Barcelona
(6 km). A la meitat de la caminada es farà
una classe de Tai-chí i risoteràpia.

Informació i inscripcions: Programa
de Lleure de la Gent Gran. Places
limitades Preu: 5 euros

Dissabte 6 i diumenge 7
TEATRE: “SÓC GRAN: TRACTA’M BÉ”

A càrrec del Grup de teatre “Els Bitxos” i
Grup de Dones Sàvies (obra en català i
castellà).
Organitza: Secció de Serveis Socials

Al Teatre Modern, a les 18 h

Recollida d’entrades: Casal Remolar, Cases
d’en Puig, Cèntric, C.C.Jardins de la Pau i
C.C.Ribera Baixa a partir del 18 de maig

Dimecres 10

SORTIDA: Sant Cugat i dinar de
barbacoa. Farem un recorregut guiat pel

Monestir de Sant Cugat. Desprès anirem a
dinar de barbacoa a Can Coll (Collserola)
(cal portar el dinar)

Informació i inscripcions: Programa
de Lleure de la Gent Gran. Places
limitades. Preu: 12€ (El preu inclou:

autocar, visita guiada, graella, llenya i carbó)

Del 22 al 28 de juny

EXPOSICIÓ DE TREBALLS
Inauguració de l’exposició: dilluns
22 a les 11 h. Casal de Gent Gran El
Remolar

ESTADA DE VACANCES CAMBRILS
Inscripcions de l’1 al 26 de juny

a Cases d’en Puig, Casal Remolar,
CC Jardins de la Pau i CC Ribera Baixa

JORNADES DE LA GENT GRAN

Dimecres 17
Matí de la Gent Gran: Tallers de ball i gim-

nàstica oberts a tothom. Exposició dels tallers
realitzats per les entitats de gent gran del Prat.

Pati de l’Artesà a partir de les 10 h

Cine: “St. Vicent”. Cinema Capri, a les 19 h

Entrada lliure a partir de 60 anys.

Dijous 18
Ball d’estiu. Al Pati de l’Artesà a les 17 h

Recollida d’invitacions: programa de lleure de
la gent gran a partir del 8 de Juny. Places
limitades

Divendres 19
Taller: Cançons inoblidables. A la plaça de
l’Agricultura (Cases d’en Puig). Informació

i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran a partir del 8 de juny. Places limitades

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

Jornades de la Gent Gran,
días 17, 18 y 19 de junio
Baile, gimnasia, cine, música, memoria...

Los días 17, 18 y 19 de junio se celebrarán las Jornades de la Gent Gran, donde
las entidades y los casales de personas
mayores de nuestra ciudad serán los
protagonistas. El miércoles 17, en el patio del Artesà, se celebrará el “Matí de la
Gent Gran”, con muestras de baile y gimnasia. Por la tarde, el cine Capri pasará la
comedia dramática St. Vicent.
La tarde del jueves 18 volvemos al Artesà, con baile y orquesta, para celebrar
la llegada del verano. Y el viernes día 19
por la tarde, en la pl. Agricultura —frente a las Cases d’en Puig— se realizará el
taller “Canciones inolvidables”.
Para más información, dirigirse al Punt
de la Gent Gran, en Cases d’en Puig
(www.casesdenpuig.cat )
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El baile será una de las actividades destacadas de las Jornadas.
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12es Jornades
de les Persones
amb Discapacitat
Del 15 al 21 de juny
Les Jornades de les Persones amb Discapacitat són l’oportunitat anual de trobada de les entitats i centres especialitzats
de mostrar el treball que al llarg de tot
l’any desenvolupen les associacions, entitats esportives i d’oci, els centres ocupacionals, centres de treball, residències i
altres serveis i recursos.
Amb aquest objectiu, del 15 al 21 de juny
es faran les 12es Jornades, amb activitats
familiars, d’oci, esportives i de sensibilització social vers a les demandes, necessitats
i la defensa dels drets d’aquest col·lectiu.

Campionat internacional
de tennis taula adaptat
Coincidint amb les Jornades, els dies 19,
20 i 21 de juny se celebrarà al CEM Estruch
el “II Para Table Tennis - Spanish Open El
Prat de Llobregat” (tennis de taula adaptat). Hi participaran fins a 235 esportistes
de 24 nacionalitats diferents.
Per a més informació podeu consultar el web municipal, www.elprat.cat,
l’agenda d’activitats o apropar-vos a Cases d’en Puig, Serveis de Ciutadania, a la
pl. de l’Agricultura
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L’esport tindrà un paper important dins
les Jornades.

15

PUBLICITAT
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Les activitats
infantils
van ser
protagonistes
a la Festa del
Riu de l’any
passat, tot i
que hi va haver
—i n’hi haurà
aquest any—
activitats
per a totes
les edats.

Torna la
Festa
del Riu
Diumenge 7 de juny,
tothom al parc del Riu!

El Prat celebrarà per segona vegada la
Festa del Riu el primer diumenge de juny,
al parc del Riu. Serà una jornada lúdica i
plena d’activitats per celebrar la recuperació del Llobregat com a espai natural i
d’ús ciutadà.
El parc del Riu, que ha esdevingut una
zona de gran utilització per part de la ciutadania, ha estat la darrera fita en la llarga
recuperació del Llobregat com a nova i
amable façana urbana.

EL PRAT

Programa d’activitats
A les dues pàgines següents trobareu
tota la informació sobre les activitats que
es faran durant la Festa del Riu. La tradicional Festa de la Bici acabarà el seu recorregut al parc del Riu, afegint-se així a
la festa, que inclourà passejades guiades,
circuits de bicicletes per a infants i per a
persones amb discapacitat, taller de reparació de bicis, actuacions musicals, volada d’estels, mercadets d’artesania i disseny, tallers diversos (reparació de bicis,
papiroflèxia, construcció de menjadores
per a libèl·lules i papallones, energies renovables, construcció d’estels, ensinistrament de gossos...), jocs infantils, portes
obertes al pàdel, zumba, hip-hop, etc

❧
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CAMÍ DEL SORRAL
ST. BOI - CORNELLÀ

PASSEIG
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DA D

Programa d’activitats
De 10 a 11.30 h
1 Exhibició d’agility
Exhibició d’agility i taller d’ensinistrament de
gossos per aprendre a guiar la nostra mascota
Lloc: correcan del parc del Riu (àrea d’estada)
Activitat organitzada pel Club d’Agility Baix
Llobregat

De 10 a 12 h
2 Festa de la Bicicleta
Passejada en bicicleta, de 10 km
aproximadament, per zones urbanes i rurals per
gaudir en família i/o amics. Tot el recorregut es
fa sense presència de vehicles i les bicicletes
són les úniques protagonistes.
No cal inscripció prèvia i l’activitat és gratuïta.
S’obsequiarà tots els participants amb un
esmorzar i, a més, participaran en un sorteig
de material esportiu en finalitzar el recorregut,
al dic del riu.
Punt de sortida: plaça de Catalunya, a les 10 h
Punt d’arribada: dic del riu, a les 11 h

3 Passejada per la llera del riu
Activitat per conèixer els aspectes més
característics d’aquest interessant ecosistema
fluvial, així com les peculiaritats que té
al seu pas del Prat, i la seva història. Ens
acompanyarà un educador ambiental.
Cal inscripció prèvia a La Porta del Delta
(tel. 93 374 13 70) fins al 3 de juny.

Places limitades
Cal portar aigua, gorra i calçat còmode. També
binocles, qui en tingui.
Punt de sortida: punt d’informació de la Festa
del Riu

De 10 a 14 h
4 Portes obertes al Centre de Pàdel
Barcelona - el Prat
Tastet de pàdel: vine i prova de jugar a pàdel
amb l’ajuda d’un monitor. Coneixeràs el centre
i l’esport.
Activitat gratuïta
Lloc: Centre de Pàdel Barcelona – el Prat

De 10 a 15 h
La Relatora, fanzine del riu

Dos il·lustradors enregistraran tot allò que
passa a la Festa del Riu, amb la finalitat de
tenir un recull gràfic, fet en directe, de totes les
activitats. A més a més, amb les aportacions
del públic, s’acabarà de compilar un document
explicatiu en un fanzine tipus Isuu que es
publicarà al web de l’Ajuntament per tal que
tothom pugui accedir a aquest relat.

D’11 a 13 h
5 Taller
de papiroflèxia


Taller de construcció d’un espai natural
imaginari a través de la papiroflèxia. Els infants
faran figures que tant poden ser animals com
altres elements de la natura.
Taller obert a infants d’entre 6 i 12 anys
Lloc: zona de jocs infantils

Punt d’informació
de la Festa del Riu

E
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Barra bar Festa del Riu

C

Punt d’informació
Centre Pàdel

R

Restaurant Club de Pàdel

P

Pàrquing

wc

Lavabos
Font

6 Taller de construcció de papallones i
libèl·lules del Delta amb material de rebuig
Taller de construcció de papallones i libèl·lules
amb material de rebuig. L’objectiu és potenciar
la imaginació dels infants, reflexionar sobre
el fet que es pot usar material de rebuig per
fer tallers que siguin divertits i educatius,
i conèixer les papallones i libèl·lules més
freqüents que hi ha al delta del Llobregat.
Taller obert. No cal inscripció prèvia. Adreçat
a infants a partir de 6 anys
Lloc: zona de jocs infantils

D’11 a 14 h
7 Circuit d’habilitats amb bicicleta
per a infants
Circuit obert a infants d’entre 7 i 12 anys
Recomanem portar gorra i aigua.
Lloc: dic del riu

8 Circuit de bicicletes per a persones
amb discapacitat
Circuit inclusiu, amb bicicletes adaptades.
Exhibició i sensibilització de l’esport inclusiu
per a totes les edats
Lloc: dic del riu

9 Taller “Funcionem amb renovables”
Taller en què els infants tindran l’oportunitat
de conèixer com funciona l’energia eòlica i la
solar fotovoltaica. A més, construiran un petit
molinet de vent de paper per endur-se’l a casa.
Taller obert, de 30 minuts de durada, adreçat
a infants de 6 a 12 anys
Activitat organitzada per l’AMB
Lloc: zona de jocs infantils
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Més info: www.elprat.cat

10 Zona de jocs de taula gegants

D’11.30 a 11.45 h

De 12.45 a 13 h

Gaudeix amb els teus amics de tot un seguit
de jocs gegants: 3 en ratlla, Connecta 4, Qui
és qui, Mikado, Punteria, joc d’habilitat amb
bales, Stick Gol, Memory.
Lloc: zona de jocs infantils

Cercavila de Percussió amb Krestatum

Marching Band, cercavila de l’Escola
Municipal de Música

11 Taller de construcció d’estels

D’11.30 a 13.30 h

De 13 a 13.30 h

Amb elements quotidians i molta imaginació,
Kaòtica Estudi Creatiu ens proposa la
construcció i decoració d’un estel molt especial.
La llera del riu és un espai ideal per fer volar
estels. Ho vols provar?
Lloc: passeig

15 Taller de reparació de bicicletes

18 Actuació de la Banda de la Unió
Filharmònica

D’11 a 15 h
12 Mercadet exposició d’artesania i disseny
Aquest mercadet ens apropa a la creació artesanal
independent. Hi podrem veure peces úniques
i podrem comprar-les directament a les seves
creadores i, així, donar suport a l’ofici d’artesà.
Lloc: passeig

13 Zona de jocs creatius: Traginers de Joc
25 instal·lacions i 45 jocs diferents. Jocs
d’ingeni, d’habilitat i òptics. Traginers de Joc és
un espai de peces úniques, treballades en fusta
de forma artesana, pensades per gaudir-ne
en família. Ideal per compartir una estona de
relax, petits i grans
Lloc: àrea d’estada

14 Zona de jocs Imaginarium
Taller de treballs manuals familiar, a càrrec
de l’entitat Imaginarium del Prat
Lloc: àrea d’estada

Krestatum és el grup de percussió brasilera del
Prat. Els trobarem de cercavila per la Festa i
presentant la seva batucada a la zona d’estada.

Taller d’inspecció tècnica de bicicletes (ITB).
Les persones interessades podran fer una
revisió general de la bici i rebre alguns consells
per al seu bon manteniment.
Activitat organitzada per l’AMB.
Lloc: dic del riu

La jove Escola Municipal de Música del Prat
ens regala un passeig musical pel parc del Riu.

Un moment especial. Escoltar música de banda en
un entorn incomparable. La Unió Filharmònica del
Prat ens obsequia amb un petit concert de repertori
festiu pensat per a escoltar-lo estès a l’herba.
Lloc: àrea d’estada

D’11.45 a 12.15 h

De 13 a 15 h

16 Master class de Zumba

19 Concert Vermut amb LaBanda TonPare

Sessió de ball amb combinació de músiques
internacionals, amb coreografia fàcil de seguir
i oberta a la participació de tot tipus d’usuari
Lloc: àrea d’estada (escenari)

LaBanda TonPare (LBTP) és un projecte
musical 100% Prat. Ens presenten un repertori
renovat, en què les influències són tan diferents
com els membres del grup, des de rock i folk
català, a música espanyola tan actual com la
de la dècada dels 80, pop anglès, funk, música
disco, reggae... Amb la seva descàrrega de
ritme, bon rotllo i balls ens acompanyaran a
l’hora del vermut i tancaran les activitats de
la Festa de Riu.
Lloc: àrea d’estada (escenari)

De 12.15 a 12.45 h
17 Master class de Hip-Hop
A càrrec de Berto Barez, de la 08820 Beat
Urban. Master class de hip-hop amb diferents
estils del ragga&dancehall, per moure tot el
cos amb ritmes llatins i l’essència del hip-hop
americà
Lloc: àrea d’estada (escenari)

X

avier Santaeufemia és una de les
persones que millor coneix el Delta del
Llobregat, la flora i la fauna que hi viu,
i també com s’ha anat transformant.
Estima el Delta, és un apassionat del
seu ecosistema. L’estudia constantment
i el protegeix amb la seva pedagogia
i el seu coneixement. Ara, és un dels
biòlegs que treballa al Consorci dels
Espais Naturals del Delta del Llobregat,
que enguany compleix 10 anys de vida.
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Xavier Santaeufemia
Biòleg

“Tothom
hauria
de ser
conscient
que el Delta
és un petit
tresor que
s’ha de
cuidar al
màxim”

El Xavier és de Barcelona, però fa 23 anys que viu
al Prat. Abans, però, ja estava vinculat a aquesta
ciutat gràcies a la seva passió pel Delta.
Com va començar aquesta relació amb el
Delta del Llobregat?
Des del 1981 camino per aquí. Jo pujava molts
cops a Montjuïc i des d’allà veia la gran plana
del Delta, molt verda i bonica. Un dia vaig decidir
agafar la bicicleta i venir. Me’n vaig enamorar i,
des de llavors, hi vaig venir cada dia en bicicleta.
Què té, que t’agrada tant?
Sobretot els ocells: ja de ben petit m’agradava
mirar-los, i el Delta era un paradís. Sortien infinitat d’espècies de tot arreu! Ara també se’n veuen
moltes, però de diferent manera. Ara, amb la
transformació deguda a les obres del Pla Delta,
els espais estan més endreçats i els animals es
veuen més concentrats en llocs concrets.
Des de l’any 2006 treballes al Consorci dels
Espais Naturals del Delta del Llobregat
com a tècnic responsable de preservació
de la biodiversitat. Quina és la teva funció?
La nostra funció —som 8 persones— ha estat, entre d’altres, que totes les obres derivades
del Pla Delta (desviament del riu, ampliació de
l’aeroport, construcció d’infraestructures viàries,
etc.) tinguessin el menor impacte en el territori.
Sempre en tenen, però hem aconseguit minimitzar-lo molt. Jo em dedico a aprofundir en el
coneixement i el seguiment dels valors naturals.
Aquest coneixement s’aplica després per poder
gestionar correctament els espais per valorar el
possible impacte de determinades actuacions sobre el territori; i d’altra banda, divulguem aquests
coneixements per informar els ciutadans i donar
més valor a aquests espais naturals.
El Delta, ara, és una zona molt visitada. De
quina manera actueu davant d’aquest fet?
Sí, aquest ha estat un gran canvi. Fer pedagogia
és una feina molt important que estan duent a
terme el Consorci i l’Ajuntament. Primer vàrem
fer la feina de conservació de la fauna i la flora, i
un cop acabades les obres del Pla Delta, ens hem
de dedicar més a la promoció de l’ús públic del
territori. Durant aquests anys s’han habilitat camins per la llera del riu. Està molt bé, però això
significa una gran afluència de visitants. Ara, part
de l’èxit rau a controlar aquesta afluència de persones per tal que sigui una bona experiència per
a ells i, sobretot, que es mantingui l’ecosistema i
que les espècies que hi vénen el continuïn trobant
atractiu en les seves migracions.

El Consorci del Delta ara compleix 10 anys.
Quina feina s’està fent?
Ens basem en la gestió dels hàbitats d’aquests espais, que han sofert una important transformació.
Hem treballat per recuperar ambients i paisatges
típics del Delta, com prats humits, maresmes, platges i pinedes. Hem recuperat maneres tradicionals
de mantenir el territori, amb ramats d’ovelles i cavalls que regulen la vegetació dels prats de manera natural, fàcil, ecològica i sostenible. Estem
treballant amb persones que provenen del plans
d’ocupació i també hem treballat amb reclusos
del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció).
Què significa tenir aquest ecosistema al
costat de Barcelona?
És una de les millors zones de Catalunya per poder ensenyar la gran diversitat de fauna i flora
d’un sistema deltaic. Hi ha diversos programes
pedagògics per a les escoles, que estan a l’abast
de gran nombre d’estudiants sense que hagin de
sortir de l’àrea metropolitana.
Però què és el que el fa tan especial?
En un any s’hi poden veure, de mitjana, unes 250
espècies d’ocells diferents d’una gran diversitat d’ambients, i en diversos anys la xifra arriba
a prop de les 350 espècies. Aquest delta és una
zona de migració molt important, hi vénen aus
de Sibèria, de l’Àfrica... I el bo del Delta és que
la majoria de les aus no són mai les mateixes, hi
estan de passada. També hi ha una gran varietat
d’invertebrats, peixos i plantes. S’han comptat fins
a 23 espècies diferents d’orquídies...
Quin ha estat l’èxit més important de la
gestió del Consorci?
Crec que el més important que hem aconseguit
des del Consorci i els ajuntaments que el componen (el Prat, Viladecans, Gavà i Sant Boi) ha estat
saber conjugar la convivència entre els espais naturals i les infraestructures que l’envolten (port i
aeroport), alhora que el Delta s’ha convertit en un
espai públic de gran afluència.
El dia de 7 de juny tindrà lloc la segona
Festa de Riu al Prat, per celebrar que l’hem
recuperat. Com ha canviat, el riu?
El riu ha canviat bàsicament amb la posada en
funcionament de la depuradora. Abans era com
una claveguera i ara s’ha recuperat la qualitat
de l’aigua i del paisatge, fins al punt d’arribar a
veure-hi llúdrigues, que són un indici de la bona
qualitat dels rius. Ara fa goig passejar-hi
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[ Dolors Pérez Vives ]

En un any s’hi poden
veure, de mitjana, unes
250 espècies d’ocells
diferents d’una gran
diversitat d’ambients, i
en diversos anys la
xifra arriba a prop
de les 350 espècies.
Aquest delta és una
zona de migració molt
important, hi vénen
aus de Sibèria, de
l’Àfrica...

Fer pedagogia és una
feina molt important
que estan duent a
terme el Consorci i
l’Ajuntament. Primer
vàrem fer la feina
de conservació de
la fauna i la flora, i
un cop acabades les
obres del Pla Delta,
ens hem de dedicar
més a la promoció de
l’ús públic del territori.
Durant aquests anys
s’han habilitat camins
per la llera del riu, una
antiga reivindicació
de la comarca del
Baix Llobregat. Està
molt bé, però això
significa una gran
afluència de visitants
que vénen en bicicleta,
caminant... Ara, part de
l’èxit rau a controlar
aquesta afluència.
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Vídeo
“Vine a
l’AMPA”
Audiovisual sobre la tasca
de les associacions de
mares i pares d’alumnes
dels centres educatius
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Durant el curs 2013-14, les associacions
de mares i pares d’alumnes (AMPA) del
Prat —escoles bressol, escoles d’infantil
i primària i instituts de secundària—
van rebre el primer premi FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares
de Catalunya) dins la categoria “Millor
AMPA Solidària” amb el projecte “Mercat
d’intercanvi de joguines”, celebrat durant
els darrers tres anys amb gran èxit.
Aquest premi ha estat utilitzat per a la
creació del vídeo “Vine a l’AMPA”, que reflecteix el punt de vista dels diversos sectors de la comunitat educativa i mostra la
tasca que fan les AMPA del Prat.

Presentació del vídeo, el 27 d’abril passat, al Cèntric Espai Cultural.
https://www.youtube.com/watch?v=LI4Lxp3efbI

El vídeo, elaborat per les AMPA en
col·laboració amb l’Ajuntament, serveix
per presentar a les famílies la importància
de la seva participació als centres educatius. Explica el perquè dels projectes realitzats per les AMPA i presenta a les famí-

lies la funció de les associacions de mares
i pares, com per exemple durant les jornades de portes obertes o les reunions
d’inici de curs. Podeu trobar el vídeo als
canals de Youtube de l’Ajuntament del
Prat i de l’AMPA Sant Jaume
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Suport a les
empreses
locals
L’Ajuntament les ajuda a
créixer i a consolidar-se

El Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat compta amb dos
programes específics per ajudar les empreses en les seves estratègies de creixement i consolidació.
Programa “Accelera
el Creixement“
S’ha posat en marxa la 4a edició del programa “Accelera el Creixement”, que dóna
suport a empreses amb alt potencial de
creixement, promogut per l’associació
empresarial PIMEC i la Diputació de Barcelona. El Centre de Promoció Econòmica
és el referent d’aquest programa davant
del teixit empresarial del municipi.
L’objectiu és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement i
les eines de suport adequades per tal de
materialitzar-lo.
Les més de 150 empreses que han participat en edicions anteriors —entre les
quals es troben les pratenques Elecsoft,
Global Fragances i Mail Boxes— han mostrat la seva satisfacció pels resultats assolits.
En l’edició d’enguany el programa
s’adreça a les 50 empreses de la demarcació de Barcelona amb més potencial de
creixement. Les empreses del Prat que si-

Membres d’empreses participants al Programa de Consolidació Empresarial 2015. Sessió
de formació-treball “Generació de Models de Negoci: Canvas”.

guin seleccionades tindran l’oportunitat
d’accedir a més de 70 hores de formació i
d’assessorament a l’empresa amb experts
en temes d’estratègia, finançament, innovació i internacionalització, entre d’altres.
Programa de Consolidació
Empresarial
En el marc de col·laboració entre l’Ajuntament del Prat i l’associació de professionals Secot, s’ha iniciat un nou Programa de Consolidació Empresarial. Aquest
programa s’adreça tant a les persones
emprenedores que vulguin iniciar un
projecte com a les empreses del Prat que
busquin desenvolupar els seus projectes
i consolidar-se.

El Programa consta de dues fases. La primera, de formació, vol donar a conèixer
la generació de models de negoci tipus
Canvas, consistent que cadascuna de les
empreses participants ha d’analitzar el
seu propi model de negoci per visualitzar
de forma clara, àgil i senzilla la seva proposta de valor i posicionament estratègic.
La segona fase consisteix en un assessorament i diagnòstic individualitzat fet
directament a les empreses participants
en el Programa. Això permetrà que les
empreses disposin de recomanacions
expertes per consolidar la seva activitat i
definir els seus reptes de futur

❧

Trobareu més informació a www.economia.elprat.cat
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RECUPERACIÓ DEL NOM

A partir de la temporada
vinent, l’Escola de Futbol Prat
Blaugrana recuperarà el seu
nom històric de CB Terlenka,
com és coneguda popularment
AFICIÓ CREIXENT

El bon futbol d’aquest equip
jove i totalment pratenc ha
anat congregant cada cop
més aﬁcionats al camp
de l’Estruch

L’equip celebra l’ascens després de la victòria a domicili contra la Unificación Bellvitge B.

L’amateur de la Terlenka
puja a Tercera Catalana
EL PRAT
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L’Escola de Futbol Prat Blaugrana fa història

L’equip amateur de l’Escola de Futbol
Prat Blaugrana, coneguda popularment
com la Terlenka, ha aconseguit l’ascens
a Tercera Catalana. Amb només dos anys

de vida, l’equip va disputar l’any passat
l’ascens, sense encert, i aquesta temporada l’ha assolit perquè ha estat el millor
segon classificat de la província.

Una plantilla molt jove i ambiciosa, totalment pratenca, acompanyada de la
tasca tècnica dels exfutbolistes Carlos
Rodríguez i Carlos Rangel, ha aconseguit un ascens històric. El seu bon futbol
ha anat congregant cada cop més aficionats al camp de l’Estruch.
La temporada vinent el club recuperarà el nom històric de CB Terlenka i seguirà lluitant per seguir escalant en el
futbol català

❧

[ José David Muñoz ]

FLAIXOS D’ESPORTS

L’AE PRAT, A LES PORTES DE
LA PROMOCIÓ
L’Associació Esportiva
Prat ha tancat la
temporada fregant l’accés
a la promoció d’ascens
a Segona B. Després
d’un inici irregular,
l’equip arribava a l’última
jornada amb opcions de
promocionar-se, però
ﬁnalment, per culpa d’un
empat a casa contra el
Castelldefels, el premi
va ser per al Figueres.
Vídeo a www.elprat.tv.
La directiva del club
ha decidit que Manolo
Márquez no continuï
com a entrenador la
temporada vinent.
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ÀRBITRES PRATENCS
Àlex Rodríguez Sánchez, Jordi Esteve Vacas i Marc García
Naharro són tres àrbitres de futbol del Prat. Tots ells
van jugar a futbol en la seva etapa de formació i van
decidir seguir lligats a l’esport que els agrada fent-se
àrbitres. Jordi Esteve continua escalant i ja xiula partits
de Segona Catalana i fa d’assistent en categories
superiors. Marc García és àrbitre de Tercera Catalana,
mentre que Àlex Rodríguez és àrbitre de futbol base en
categoria cadet. Són representants de molts pratencs
que dediquen part del seu temps a l’arbitratge.

TRIATLÓ CIUTAT DEL PRAT
La Triatló Ciutat del Prat ha arribat a la vintena edició amb cada cop
més participants i modalitats, amb categories open i elit. El Club
Triatló Prat 1994 va aconseguir podi a totes les categories, així com
dues victòries en categoria open. En l’elit, els dos equips pratencs,
masculí i femení, van aconseguir fer podi. Vídeo a www.elprat.tv

15

COMERÇ LOCAL

juny’15

juny’15

info@elpratcomunicacio.com

