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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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I

niciem un nou període polític, un mandat que tinc l’honor de liderar com a alcalde de la ciutat, al front d’un equip
de govern honest, eficient i compromès amb la ciutadania del Prat. Presideixo un govern format per regidors i
regidores de la força política guanyadora de les eleccions, ICV-EUiA, i del PSC, segona força municipal, amb la qual
treballarem per materialitzar els compromisos adquirits amb els pratencs i pratenques, tant per als que ens han
dipositat la seva confiança com per als que no ho han fet i mereixen tot el nostre respecte.

Personalment, em sento
il·lusionat i amb força per
liderar el govern de la ciutat
amb noves idees i
propostes, perquè el Prat
segueixi millorant.

La nostra proposta de govern es basa en un programa ambiciós i realista en què la prioritat és atendre persones
i famílies davant la situació de crisi que seguim patint. Volem continuar fent polítiques contra l’atur i contra les
desigualtats, sense demagògies i amb eficàcia. Hem de continuar enfortint els serveis públics bàsics, que són els de
l’educació, la sanitat i l’assistència social, com a eixos vertebradors de la justícia i la cohesió social. I volem mirar
més enllà del dia a dia, volem treballar per la construcció d’una comunitat d’homes i dones compromesos responsablement amb el canvi d’aquest model econòmic que precaritza les nostres vides i que ens deixa desprotegits
davant la pèrdua dels drets bàsics. Aquest canvi progressiu de model requereix el protagonisme individual de la
ciutadania amb consciència crítica i capacitat per implicar-se en la vida comunitària.
L’educació i la cultura també són les nostres prioritats, perquè sabem que són la base del progrés social que volem
i perquè d’això depèn el futur de les noves generacions, que esperen que treballem amb tota la generositat que
es mereixen.
El Prat és el nostre lloc al món, tots i totes formem part d’una comunitat cívica, compartim un mateix sistema de
valors que cal defensar per garantir el nostre benestar i la nostra felicitat.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Al costat de les persones

I

niciamos un nuevo periodo político, un mandato que tengo el honor de liderar como alcalde de la ciudad, al frente
de un equipo de gobierno honesto, eficiente y comprometido con la ciudadanía de El Prat. Presido un gobierno formado por concejales de la fuerza política ganadora de las elecciones, ICV-EUiA, y del PSC, segunda fuerza municipal,
con la que trabajaremos para materializar los compromisos adquiridos con los y las pratenses, tanto para los que nos
han depositado su confianza como para los que no lo han hecho y merecen todo nuestro respeto.

Personalmente, me siento
ilusionado y con fuerza
para liderar el gobierno
de la ciudad con nuevas
ideas y propuestas, para
que El Prat siga
mejorando.

Nuestra propuesta de gobierno se basa en un programa ambicioso y realista en el que la prioridad es atender a
personas y familias ante la situación de crisis que seguimos sufriendo. Queremos seguir haciendo políticas contra
el paro y contra las desigualdades, sin demagogias y con eficacia. Debemos continuar fortaleciendo los servicios
públicos básicos, que son los de la educación, la sanidad y la asistencia social, como ejes vertebradores de la
justicia y la cohesión social. Y queremos mirar más allá del día a día, queremos trabajar por la construcción de una
comunidad de hombres y mujeres comprometidos responsablemente con el cambio de este modelo económico
que precariza nuestras vidas y que nos deja desprotegidos ante la pérdida de los derechos básicos. Este cambio
progresivo de modelo requiere el protagonismo individual de la ciudadanía con conciencia crítica y capacidad para
implicarse en la vida comunitaria.
La educación y la cultura también son nuestras prioridades, porque sabemos que son la base del progreso social
que queremos y porque de ello depende el futuro de las nuevas generaciones, que esperan que trabajemos con
toda la generosidad que se merecen.
El Prat es nuestro lugar en el mundo, todos y todas formamos parte de una comunidad cívica, compartimos un
mismo sistema de valores que hay que defender para garantizar nuestro bienestar y nuestra felicidad.
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Moment en què Lluís Tejedor rep la vara d’alcalde de mans de la regidora més jove, Esther García, segons marca el protocol.

Lluís Tejedor, investit alcalde del
Prat per al mandat 2015-2019
Acord de govern entre els grups municipals d’ICV-EUiA-E i PSC-CP, que en total sumen
15 regidors/es i, per tant, podran governar l’Ajuntament amb majoria absoluta
El dissabte 13 de juny, un Teatre Modern
ple de públic va acollir la sessió plenària
de constitució de l’Ajuntament del Prat
per al període 2015-2019. Durant el ple,
cadascun dels 25 regidors i regidores
sorgits de les eleccions del 24 de maig

van prometre o jurar els seus càrrecs i
posteriorment van emetre un vot individual per escollir alcalde.
El resultat de la votació va ser de 15 vots
a favor del cap de llista d’ICV-EUiA-E, Lluís
Tejedor, que va comptar amb el suport

dels 11 edils del seu grup més els 4 del
PSC-CP, assolint així la majoria absoluta,
situada en els 13 regidors. El suport dels
representants socialistes a la investidura
de Lluís Tejedor va visualitzar l’acord de
govern municipal que han concretat els

Destaquem:
[ L’alcalde va rebre 15 vots
a favor (11 d’ICV-EUiA-E i 4
del PSC-CP) del total dels 25
que van emetre els regidors i
regidores del nou Ajuntament.

L’alcalde Lluís Tejedor, durant el seu discurs d’investidura.

[ La votació reflecteix l’acord
de govern a què els dos grups
amb més regidors/es han arribat
per a aquest nou mandat
municipal de quatre anys.
[ Lluitar contra l’atur, seguir
enfortint la xarxa social d’atenció
a les persones, l’educació i
la cultura són les prioritats
destacades per Tejedor en el
seu discurs d’investidura.
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Rafael Duarte, portaveu d’ICV-EUiA-E, durant el seu discurs.

grups polítics d’ICV-EUiA-E i PSC-CP per
als propers quatre anys de mandat.
La resta de vots emesos van ser 2 per
a Jordi Ibern (ERC-AM); 2 per a Antonio
Miguel Ruiz (C’s); 1 per a Immaculada
Llopis (CiU); i, finalment, 5 vots en blanc
(emesos pels edils del PP, Se Puede El
Prat i Ganemos).
Les prioritats
de l’alcalde

Intervenció de Juan Pedro Pérez Castro, portaveu del grup municipal socialista.

En el seu discurs d’investidura, Lluís Tejedor va destacar els principis sobre els
quals es fonamentarà el nou mandat
municipal que ara comença.
L’alcalde es va mostrar compromès
amb els valors de justícia universal,
equitat, igualtat entre homes i dones i
respecte per la diversitat, i va assegurar
que el principal problema de la ciutat és

15

l’atur, la pobresa i la desigualtat social:
“sé que molta gent del Prat sobreviu
com pot”, va assegurar, alhora que reconeixia que “nosaltres sols no resoldrem
el problema de l’atur; hi lluitarem, estimulant la creació d’ocupació, però el
problema és aquest sistema econòmic
global fracassat”.
Segons l’alcalde, “la principal prioritat de l’Ajuntament continuarà sent
l’enfortiment de la xarxa de recursos
públics socials d’atenció a les persones”,
tot afegint que “no podrem canviar les
polítiques econòmiques sense un canvi en les consciències de la gent, amb
més informació i capacitat crítica, i això
passa fonamentalment per l’educació i
la cultura, una obligació de generositat
per a les properes generacions”

❧

Lluís Tejedor promet el seu càrrec de regidor davant el secretari de l’Ajuntament.
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El Teatre
Modern es
va omplir de
públic per
seguir el ple de
constitució de
l’Ajuntament,
que va ser
retransmès
en directe
per elprat.tv i
El Prat Ràdio
(91.6 FM).

Podeu veure el discurs d’investidura de
l’alcalde Lluís Tejedor a la secció “El Prat a
fons” de elprat.tv, així com diversos vídeos
sobre el Ple de constitució i l’acord de govern
per al nou mandat

Les 25 regidores i regidors

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
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Lluís Mijoler Martínez

Juan Pedro Pérez Castro

Ana Isabel Fernández Abad

Marta Mayordomo Descalzo

Débora García Barrios

Antonio Gallego Burgos

Judit Florensa Mingote

Jordi Ibern i Tortosa

Núria Sanahuja Costafreda

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Norman Muñoz Madrigal

Sandra Patricia Daza Puente

José López Castro

Cristina Simón Molina

Immaculada Llopis Climent

15

Grupo municipal de ICV-EUiA-E.
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Grupo municipal del PSC-CP.

De cuatro a ocho grupos
políticos municipales
El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha pasado de estar
compuesto por cuatro grupos políticos a ocho. En el mandato 2011-2015, el consistorio lo integraban ICV-EUiA, PP, PSC y
CiU, mientras que para el periodo 2015-2019 se les suman los

grupos de ERC-AM, C’s, Se Puede El Prat y Ganemos. De los 25
representantes municipales, 13 son mujeres, es decir, se trata
de un consistorio numéricamente muy paritario con una ligera
ventaja femenina

❧

Grupo municipal del PP.

Grupo municipal de ERC-AM.
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Grupo municipal de C’s.

Grupo municipal de Ganemos.

Grupo municipal de Se Puede El Prat.

Grupo municipal de CiU.

15

Comiat als que se’n van
Un dels moments més emotius del ple de constitució del nou
Ajuntament va ser l’acte de comiat dels regidors i regidores que no
han renovat el seu càrrec. L’alcalde els va lliurar, un per un, una placa
de record i una reproducció dels gegants del Prat, tot agraint-los la

feina feta al consistori durant els anys en què hi han tingut alguna
responsabilitat. Dels deu regidors i regidores sortints, tres van excusar la seva absència (José Luis Olivera Acosta, del PSC; Francisco
Maraver Martínez, del PP, i Maria Rosa González Ureña, de CiU)

❧
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L’alcalde acomiada María Esperanza Martínez Jariod (PP).

L’alcalde acomiada Isabel María Romero Vera (ICV-EUiA).

L’alcalde acomiada Melisa Sáez Fernández (PP).

L’alcalde acomiada Miguel Ángel Ochoa Oliva (PP).

15

L’alcalde acomiada José García Pérez (PSC).

L’alcalde acomiada Jordi Gili i Farrés (CiU).
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L’alcalde acomiada Francisco Manuel Lorenzo Gallardo (ICV-EUiA).
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PUBLICITAT
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Ple de constitució de l’Ajuntament 2015-2019 al Teatre Modern.

El nou govern municipal
Alcalde
Lluís Tejedor Ballesteros

Tinents/es d’alcalde i Junta de Govern Local
Juan Pedro Pérez Castro
Pilar Eslava Higueras
Rafael Duarte Molina
Alba Bou Jordà
Joaquim Bartolomé Capdevila
Marta Mayordomo Descalzo
Sergi Alegre Calero
Margarita García Domínguez

Organigrama
Àrea d’Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat – Rafael Duarte Molina
Regidoria de Promoció de la Ciutat – Sergi Alegre Calero
Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient – Alba Bou Jordà
Regidoria de Projectes Urbans – Juan Pedro Pérez Castro
Regidoria de Mobilitat i Transports – Sergi Alegre Calero
Àrea d’Esports i Salut Pública – Juan Pedro Pérez Castro
Regidoria d’Esports – Juan Pedro Pérez Castro
Regidoria de Salut Pública i Consum – Débora García Barrios
Àrea d’Igualtat i Drets Socials – Pilar Eslava Higueras
Regidoria d’Acció Social – Margarita García Domínguez
Regidoria de Cultura i Participació – David Vicioso Adrià
Regidoria d’Educació – Pilar Eslava Higueras
Regidoria d’Igualtat, Joventut i Solidaritat – Anna Martín Cuello
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació – Marta Mayordomo Descalzo
Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans – Joaquim Bartolomé Capdevila
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L

luís Tejedor ha estat investit alcalde del
Prat. Per novena vegada consecutiva,
Tejedor exercirà aquest càrrec, amb el
qual se sent profundament compromès
i il·lusionat. El seu treball i el dels seus
equips de govern han configurat un
model de ciutat basat en els valors
positius de la comunitat com a eix
central de la convivència i la cohesió
social. Ara, s’encara a quatre anys de
mandat, els seus darrers quatre anys
com a alcalde, segons ha manifestat.
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Lluís Tejedor
Alcalde del Prat

“Només
hi ha una
política
digna, la de
l’honestedat
i la decència”

En totes les seves declaracions després
d’haver estat nomenat alcalde, vostè ha
afirmat que la seva principal línia d’actuació
política serà la de continuar estant al costat de les persones del Prat que ho estan
passant malament a causa d’aquesta crisi
que ja fa molts anys que dura, i ajudar-les.
Com es concretarà?
Reforçant els programes de serveis socials que ja
estem duent a terme. Ara tenim una cartera de més
de 70 serveis i programes d’atenció a les persones,
que ja estan en funcionament. Aquests dies s’ha
parlat molt d’instaurar plans d’emergència social.
Al Prat fa temps que apliquem aquesta política de
serveis i no es talla ni l’aigua ni la llum a ningú que
acrediti que realment no ho pot pagar, i hi ha garantia alimentària, que ens assegura que cap persona hagi de passar gana. Però sóc conscient que
hem de seguir enfortint i millorant els recursos disponibles, i reforçant els serveis públics que estan
patint retallades. Encara que no són competències
directes de l’Ajuntament, volem millorar l’educació
pública, la sanitat i l’atenció social.
L’atur és la gran dificultat de moltes famílies. Com es pot resoldre aquest problema?
Un ajuntament, sigui el que sigui, no pot resoldre el problema de l’atur, perquè és un problema estructural, de la societat en què vivim, i del
model econòmic i l’especulació financera que ha
provocat la crisi. L’atur i la pobresa són les conseqüències del sistema econòmic en què ens estem
sustentant, un sistema insostenible en el qual els
poderosos, en connivència amb les elits polítiques, estan provocant aquestes grans desigualtats socials i una pobresa que amenaça la vida
de moltes famílies i, sobretot, el futur del jovent.
El que podem fer des de l’Ajuntament és intentar
crear ocupació per atendre els col·lectius que més
ho necessiten, incentivar l’activitat econòmica,
ajudar les petites empreses, autònoms i cooperatives, oferir formació i moltes altres polítiques
actives, que ja estem aplicant.
I què es pot fer per revertir aquesta forma
de vida basada en les desigualtats socials?
Treballar amb perspectiva, mirar lluny, no solament a curt termini. Sense canvi cultural no serà
possible un canvi social: la ciutadania ha de creure que si vol pot canviar governs i polítiques.
I què cal per provocar aquest canvi social?
Educació i cultura. Les persones han de tenir formació, coneixements i habilitats, però també cultura i pensament crític, i compromís i implicació
social en la vida de la comunitat. Això és impensa-

ble en una societat que abandona més d’un terç
dels seus joves, abocats al fracàs escolar i sense
perspectives de futur. Treballarem perquè no hi
hagi joves al Prat sense formació. És la base del
canvi, i per això hem de construir una ciutat educadora, una veritable comunitat d’aprenentatge
amb diferents operadors i on cada jove tingui el
seu itinerari formatiu. Aquesta és l’aposta.
El Prat té molta vitalitat malgrat aquests
importants problemes socials. Com el visualitza per a aquests propers 4 anys?
No perdo de vista que la majoria de la ciutadania
del Prat, per sort, pot gaudir de la seva vida sense greus obstacles d’aquesta mena. Penso que el
model de ciutat que s’ha consolidat al llarg dels
anys és un model que funciona bé, caracteritzat
per un espai públic de qualitat i un territori sostenible. D’altra banda, el Prat té una xarxa de serveis públics de qualitat i preus assequibles que
propicien la bona convivència i la cohesió social.
Crec que hem de seguir en aquesta línia.
Aquest mandat, l’equip de govern continuarà estant format per regidors d’ICVEUiA i el PSC. Segueix sent, aquest, el millor pacte de govern?
Crec que sí. Durant diversos mandats, tots dos
partits hem format govern amb entesa, lleialtat
i coresponsabilitat. Hem sabut materialitzar la
síntesi programàtica i penso que els resultats han
estat molt positius per a la ciutat. El Prat és una
ciutat que funciona i és previsible.
El consistori ha passat de tenir quatre grups
polítics a vuit. Com veu aquest increment?
Doncs molt bé. És la traducció en el Ple de
l’Ajuntament de la diversitat i pluralitat política
de la ciutat. Tots els grups municipals saben que
compten amb la meva disponibilitat per sumar
esforços a favor de la gent. Al Prat hem construït
una relació de respecte entre tots els grups polítics, al marge de la ideologia de cadascun, i estic
segur que ara també serà així.
Hi ha nous partits que diuen que són els
representants de la “nova política”.
Jo provinc de la cultura política del PSUC (Partit
Socialista Unificat de Catalunya), basada en el
treball honest i la defensa de l’interès general. No
entenc que hi hagi ni vella ni nova política. Crec
que, en allò fonamental, només hi ha una política
digna, la de l’honestedat i la decència en el servei
a la ciutadania

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Treballarem perquè no
hi hagi joves al Prat
sense formació. És la
base del canvi, i per
això hem de construir
una ciutat educadora,
una veritable
comunitat
d’aprenentatge amb
diferents operadors i
on cada jove tingui el
seu itinerari formatiu.
Aquesta és l’aposta.

Durant diversos
mandats, tots dos
partits, ICV-EUiA i PSC,
hem format govern
amb entesa, lleialtat i
coresponsabilitat. Hem
sabut materialitzar la
síntesi programàtica i
penso que els resultats
han estat molt positius
per a la ciutat.
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Antonio Gallego Burgos

Jordi Ibern i Tortosa

A la vostra disposició

¿Esta es la nueva política?

Aquest passat 13 de juny es va constituir el desè Ajuntament
després de la recuperació de la democràcia, al ple celebrat al Teatre
Modern. Esquerra Republicana ha tornat a entrar a l’Ajuntament amb
força gràcies a la confiança que ens vàreu donar 2.355 pratencs i
pratenques el passat 24 de maig. Treballarem per no defraudar ningú.
Ara comença l’hora de la veritat, el moment de posar en pràctica
tot allò que us hem proposat en les trobades realitzades durant
aquests anys i, més intensament, durant la campanya electoral.

Si la gente con sentido común no lo remedia, vamos camino
de ser Grecia sin Partenón, Venezuela con papel higiénico o Cuba sin
hermanos Castro y con el mismo odio a los Estados Unidos... pero todos
vestidos con pantalones vaqueros americanos. Vivimos tiempos en los que
demasiada gente se lo quiere cargar todo, estamos inmersos en una etapa
donde la moderación, el sentido común y el sentido de la responsabilidad,
lamentablemente, no están de moda.

Crearem la figura del regidor de barri per recollir periòdicament
les inquietuds dels ciutadans acordant amb les entitats del barri visites
programades. Escoltarem i traslladarem al Ple totes aquelles propostes que,
una vegada estudiades i tractades amb els seus promotors, puguin tenir
un camí fructífer. Tractarem, amb l’equip de govern, la creació d’un Pacte
Municipal pel Progrés Econòmic i Social, acordat entre l’Ajuntament i els
principals agents econòmics i socials del Prat. I treballarem per un Ajuntament
que escolti la ciutadania. Predicarem amb l’exemple: treballant i parlant
amb vosaltres i, sobretot, escoltant-vos. Per tant, ja sabeu: la Núria Sanahuja
i jo mateix quedem, com a regidors d’ERC-El Prat, a la vostra disposició.

Volvemos a los tripartitos, cuadripartitos o lo que haga falta para
echar al Partido Popular de las instituciones. A algunos les importa un
santísimo pito el respeto a la fuerza más votada cuando ésa no es de
izquierdas. Vemos como algunos se abrazan efusivamente con “la casta”
socialista. Vivimos en un Festival de la Demagogia y del “donde dije digo,
digo Diego”. Estamos alucinando ante un disparate folclórico interpretado
por gente resentida que presume de insultar a todo bicho viviente dentro de
una capilla, de hacer chistes sobre el holocausto nazi o las niñas de Alcàsser
o proponer que las mujeres en paro se pongan a fregar colegios. ¿Esta es la
tierra prometida? ¿Esto es “prestigiar” y “regenerar” a la política? ¿Esta es
la nueva España? ¿Los monaguillos de Maduro son la salvación?

elprat@esquerra.org

www.antoniogallego.es
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Compromesos amb la nostra
ciutat

Gracias

El passat dissabte 13 de juny vàrem constituir el nou
Ajuntament. En el moment en què escric aquestes paraules, encara
no coneixem com serà la configuració del nou equip de govern
municipal. No obstant, és de preveure que no hi haurà cap tipus de
reducció de l’aparell polític municipal, i que seguirem tenint un excés
de tinències d’alcaldia i de càrrecs de confiança. Una altra oportunitat
perduda per abaratir el cost polític del nostre consistori. És l’hora que
el nou equip de govern es posi mans a l’obra per definir els grans eixos
que definiran el projecte de ciutat per a la propera legislatura. Ens
comprometem a fiscalitzar el govern municipal des de l’òptica d’una
oposició constructiva, però exigent. No ens podem permetre finalitzar la
legislatura sense els deures fets, tal i com va passar a l’anterior mandat.
La lluita contra l’atur, l’atenció a les persones, la recuperació
del nostre patrimoni i el compromís amb el procés nacional que
viu el nostre país seran els eixos bàsics que guiaran la nostra acció
política al nou consistori. Volem fer la nostra aportació, des de la
humilitat, per construir una ciutat pròspera i cohesionada on tothom
tingui cabuda. Aquest és el nostre compromís amb vosaltres.
www.ciuelprat.cat

Me gustaría que mis primeras palabras en este medio fueran para
dar las gracias. GRACIAS en mayúsculas a las 1.697 personas que con
su confianza han hecho posible que hoy seamos su voz y sus oídos en el
Ayuntamiento. Sabemos las limitaciones que tenemos, somos realistas, pero
no por eso vamos a dejar de defender los intereses de los pratenses y más
si cabe de la gente más necesitada, con propuestas en políticas sociales,
económicas y laborales, dentro del ámbito municipal y que puedan contribuir
a una mejora sustancial en la vida de nuestros conciudadanos.
Estamos orgullosos de ver cómo nuestros vecinos (como en
otros municipios) han castigado actitudes xenófobas y/o racistas de algunos
partidos que formaban parte del consistorio relevándolos prácticamente al
ostracismo, y otros que se presentaban a las elecciones bajo este “populismo”
no tienen ni representación, lo que demuestra que nuestros conciudadanos Sí
Saben Votar. Por cierto, entre todos en El Prat sí que hemos hecho limpieza.
Tenéis mi compromiso y el de todos mis compañeros y
compañeras de que nuestra bandera será la transparencia y que entre todos
juntos SÍ SE PUEDE.
@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Vocació de servei, voluntat
de govern
Vivim moments complexos. La crisi econòmica, que viu ja el
seu setè any, ha colpit la nostra societat d’una manera devastadora.
Si bé comencem a entreveure la sortida del túnel, encara queda
molta feina per fer, i el paper dels poders públics, en el nostre cas
l’Ajuntament, és fonamental. La fragmentació dels consistoris fa que
noves habilitats siguin necessàries en política. Comença una nova etapa
basada en la negociació i el pacte. Al Prat serem 8 les forces polítiques
representades al Ple, un consistori més plural i complex. Els socialistes
estem preparats per a aquest nou panorama i assumim el compromís de
treballar per la igualtat i la justícia social des del diàleg i l’acord. Volem
transformar la realitat, com a segona força política de la ciutat, des de
la proximitat i la solvència, des de la institució i no des de la trinxera.
Per això continuarem formant part d’un govern d’esquerres i de
progrés al Prat, una realitat que no només les dues forces que el componem
des de fa uns anys valorem positivament, sinó a la qual els votants han
tornat a donar suport. La vocació de servei públic i el municipalisme formen
part de l’ADN dels socialistes. Per això, la ciutadania sap que pot comptar
amb els homes i dones del PSC per treballar junts cap a un Prat millor.
@PerezJP_

http://juanpedroperez.cat/

Rafael Duarte Molina

Prioritats
El nou consistori ha començat a caminar i d’aquí a uns mesos
l’equip de govern presentarà el Pla d’actuació municipal, on concretarà
els objectius i prioritats per als propers quatre anys. Els ajuntaments
tenen l’obligació de fer actuacions en cultura, educació, equipaments,
manteniment de la ciutat, etc. Però com ja ha succeït aquests darrers anys,
la situació social imposa que les principals prioritats de l’administració
pública se centrin a donar suport a allò que anomenem “rescat social”,
és a dir, el conjunt de mesures de suport als col·lectius més vulnerables
en els àmbits de la pobresa energètica, la pèrdua de l’habitatge, la
cobertura de les necessitats bàsiques, la protecció a la infància, etc.
Des de l’Ajuntament ja hem fet un esforç creixent en tot aquest
tipus de mesures. És bo recordar que ara que s’ha difós als mitjans de
comunicació que en algunes grans ciutats s’està intentant que durant el
període d’estiu els menjadors escolars atenguin nens i nenes amb dificultats
familiars, al Prat aquesta mesura ja es porta a terme des de fa 3 anys. El
2014, més de 120 infants amb seguiment dels Serveis Socials municipals
van utilitzar el servei de menjador tot l’estiu. Això és només un exemple,
però sempre és bo recordar que el que realment compta són els fets.
www.iniciativa.cat/elprat
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Antonio Miguel Ruiz Redondo

Nueva política para el cambio

Gratitud y responsabilidad

El 11 de junio de 2011 fue el pleno de constitución de la anterior
legislatura. Ese día, decenas de personas alzaban su voz a las puertas del
Teatre Modern al grito de “NO NOS REPRESENTAN”, hartas de políticas
y políticos que siguen estando de espaldas al pueblo. Hoy, muchas de
esas personas estamos aquí, asumiendo la responsabilidad del cambio.
Fruto del esfuerzo de mucha gente del municipio, pasamos de la calle
a tener una posibilidad real de llevar nuestra voz al consistorio.

Muchas gracias a los 2.275 vecinos y vecinas que con su voto han
posibilitado que Ciutadans obtengamos por primera vez representación en el
Ajuntament. Sabemos que cada uno de esos votos no nos pertenece, sino que
nos han sido prestados durante cuatro años en un acto de gran generosidad
y confianza. Por lo tanto, vamos a esforzarnos en dignificar esta oportunidad
con trabajo y responsabilidad, pensando en todos los ciudadanos sin
distinciones, incluidos los que han optado por apoyar a otras formaciones.

Damos las gracias a todas las personas que han confiado
en Se Puede: al colectivo de parados, a los pequeños pero poderosos
grupos que se unen detrás de una mesa a recoger firmas para
diferentes causas como las compañeras de la Fibromialgia, diversas ILPs,
sindicalistas y trabajadores, AAVV, movimientos por la educación y la
sanidad, animalistas, a nuestras familias y a todas las personas que se
han sumado a este proyecto. Les decimos que no los defraudaremos,
haremos una oposición digna y representativa de las luchas sociales,
lucharemos para empoderar al pueblo y darle protagonismo.
Trabajaremos para fomentar un tejido social fuerte e independiente,
dinámico y crítico; en definitiva, crear un pueblo vivo políticamente.

El pasado 24 de mayo, la ciudadanía expresó mediante las urnas su
firme voluntad de ver un número mayor de opiniones representadas en el
Ajuntament de El Prat. Y si bien la aritmética política permite reeditar viejos
pactos del pasado, está claro que la nueva situación de mayor pluralidad
democrática convida al diálogo y al entendimiento. Invitamos al resto de
formaciones a que nos esforcemos en construir un espacio común mejor,
profundizando en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. De esta
manera, lograremos construir una sociedad mejor y más justa entre todos.

@sepuede_prat

Se Puede El Prat

Si deseas enviarnos alguna propuesta, queja o quieres conocernos,
puedes enviarnos un mensaje a elprat@ciudadanos-cs.org.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 212. ESTIU 2015

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

Dimecres, 1
Infantil

I

Cinema a la fresca

C

Joguines de conte: cotxes de carreres
Biblioteca Antonio Martín, a les 18 h

Monsters de Gareth Edwards

clarinets

Dijous, 2

M

KIT d’estiu. Robòtica amb Lego we do
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les
10.30 h

C

Dansa

J ULIOL

Tertúlies d’art entre llibres
Centre d’Art Torre Muntades, a les 19 h

Infantil

M

L’hora dels nadons: El cau de les
carícies amb Sandra Rossi
Biblioteca Antonio Martín, a les 11 h

T

C

Teatre

Teatre Modern, a les 18 h. Entrada: 4€

Teatre Kaddish, a les 20.30 h Entrada: 6 €

M

www.cinecaprielprat.com o
Tel. 93 379 59 43

Dilluns, 6

Música

Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

Ball de gent gran amb

M

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

II

Teatre

Factoria DiMô presenta Awish

Teatre Kaddish, a les 19 h
Entrada: 6 €

Infantil

Contes d’aquí, d’allà i de més enllà

Música

#NoDjSession amb Anna al
quadrat
La Capsa, a les 20.30 h

Cinema

Estrena simultània: Los Minions,
de Pierrer Coffin
Cine Capri. Consulteu horaris a

Cocktails & Cakes amb Kriper Dj

Ball

Teatre Modern, a les 18 h. Entrada: 4€

Divendres 3,
dissabte 4
i diumenge 5

#NoDjSession amb Anna i Francis

En la tragèdia recau l’èxit, la festa, l’alegria
de viure. La historia de dos pallassos.

La Beat Urban Center

La Capsa, a les 23 h

Música

Dansa

Dansa

Nit de triple
triplet per
celebrar els
20 anys de La
Capsa amb tres
grans bandes
que ens han
fet viure nits
mítiques.

Factoria DiMô presenta Awish

La Beat Urban Center

D

Cinema

La Capsa, a les 22.30 h

Cal inscripció prèvia

l’Orquestra Karisma
Organització: Voluntaris de gent
gran/ Assoc. Cultural Tot pel Ball

Sidonie + Francisco Nixon + Los
Fresones Rebeldes + Dj Pegatas

Cèntric Espai Cultural, a les 20.30 h

Dissabte, 4

B

Música

20 anys de Capsa!

Aparador per donar
a conèixer les noves tendències
audiovisuals, especialment, en el
món del curtmetratge.

Xerrada

Diumenge, 5

M

festival de
curtmetratges de
nous directors

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

D

Cinema a la fresca

Jardins de Paco Candel, a les 21.30 h

Preview. 4t

revolució no m’interessa

I

C

Música

Taller: Si no podem ballar, la teva

X

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,
a les 19.30 h

Concerts al Porxo: Combo 4
Porxo de Torre Balcells, Escola
Municipal de Música, a les 20 h

Infantil

D

Teles aèries, clown,
roda cyr, i molt
d’humor, amb
Camille Gorb i
Camilo Clown entre d’altres.

Mònoleg amb Juanjo Albiñana
(Sopa de Gansos)
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Escola Municipal de Música, a les 20 h

Circ

Cabaret de circ

Teatre

T

Música

Concerts al Porxo: Ensamble i Quartet de

I

I

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 22 h

Cal inscripció prèvia
M

Divendres, 3

amb Cia Alma i la mar de contes

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h
T

Teatre

Magatzem de teatre: A les fosques
Cèntric Espai Cultural,
a partir de les 21 h

I

Infantil

I

I

Música

Concerts al Porxo: guitarres
Porxo de Torre Balcells, Escola Municipal de Música,
a les 20 h

La màgia del
cinema: joguines
d’il·lusió òptica i stop motion

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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
a les 10.30 h

Cinema a la fresca

Children of Men de Alfonso

M

Cuarón
Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 22 h

10è Festival de Poesia del Prat

Susanna Rafart, Rodolfo Häsler i
Gemma Gorga

T

Teatre

C

D

I

Dansa

curtmetratges de nous
directors

Cèntric Espai Cultural, a les
22.30 h

Cèntric Espai Cultural, a les 20.30 h

Festival benèfic

Organització: Casa de Cádiz

Teatre Modern, a les 19h

M

Circ d’estiu

Xarivari Blues

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa, a les 19.30 h

Popular

Encierrillo de Sant Pollín
Organització: Colla de Diables
del Prat

Dissabte, 11

Cinema a la fresca
Pl. Remodelació,
a les 21.30 h

La Cia Circo Los presenta

P

C

P

Popular

San Pollín i la Cova del Foc

Dos esdeveniments que se celebren el
mateix dia, una jornada festiva vinculada
al món de les besties i els diables de la
ciutat.
Matí amb San Pollin. Cercavila amb el
Pollo com a element central. Recorregut pels carrer del cas
antic amb final al parc del Fondo d’en Peixo.
Migdia de trobada. Arrossada comunitària, ambientacions
de sobretaula i, durant tota la tarda, diverses colles de diables
i besties ens visitaran.
Nit de Cova del foc. Cercavila de foc amb la participació de 3
colles de diables i 3 bèsties, culminant al parc amb l’espectacle
Els Quatre Elements.Organització: Colla de Diables del Prat

Música

Demo amb Todas las

almas

Cicle de
músiques
a la fresca,
amb
petites
joies musicals vinculades a
la ciutat

La Capsa, a les 22.30 h

Inici cercavila: Pl. Pau Casals
a les 20 h

Cinema

Preview. 4t festival de

(guionista El Hormiguero)

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Divendres, 10

Música

Concerts al Porxo: Combo 1
Porxo de Torre Balcells, Escola Municipal
de Música, a les 20 h

Mònoleg amb David Rubio

Susanna Rafart, una de les veus més
personals de la seva generació i poeta
molt vinculada al Prat, acompanyada
de dos escriptors afins, el poeta d'origen cubà Rodolfo
Häsler i Gemma Gorga.

Infantil

KIT d’estiu.

maraca!

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 10.30h

L

Infantil

Joguines de conte: a ritme de

KIT d'estiu. La màgia del cinema: joguines
d'il·lusió òptica i stop motion

M

Dijous, 9

Dimecres, 8

Dimarts, 7

Parc Fondo d’en Peixo, tot el dia
P

Sardinada popular

Organització: AV Pl. Catalunya – Pl. Mestre Estalella

Jardins Joan Salvat Papasseit, a les 10 h

Divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12
C

T

Cinema

Estrena simultània: Terminator Génesis, de Alan Taylor
Cine Capri
Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o Tel. 93 379 59 43

Teatre

A.C. Trezte presenta Cabaret 13

Dansa, transformisme, burlesque, perfomance

Teatre Kaddish, a les 22.30 h
M

Música

#NoDjSession amb Merche i Antonio #NoDjSet
La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 12
Ball

B

T

A.C. Trezte presenta Cabaret 13
Teatre Kaddish, a les 20.30 h

Ball de gent gran amb Dúo Mediterráneo
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h
Entrada: 2 €

M

T

Puccini y la ensaladilla

Música

Cèntric Espai Cultural,
a partir de les 21 h

La Capsa, a les 20.30 h

Cocktails & Cakes amb Jackie Dj alone

Teatre

Magatzem de teatre:

Demo amb Lotus Kids

Música

M

Dilluns, 13

Teatre

Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

Dimecres, 15

Dimarts, 14
I

Infantil

I

Tardes de circ

C

KIT d’estiu. Impressió 3D
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 10.30h
!

Infantil

Joguines de conte: Cavall Fort
Biblioteca Antonio Martín, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Cine Club

Espai d’experimentació amb tècniques de circ

de Nicole Holofcener

J ULIOL

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 18 h
L

2013, Estats Units. Anglès VSOE
Eva, una mare divorciada, massatgista de
professió i que viu amb certa aprensió la
imminent marxa de la seva filla, coneix
Albert, un home amb qui té afinitats,
començant per la por a viure en soledat.
Prèviament es projectarà el curt Love is

10è Festival de Poesia del Prat

Luis J. Higueras i Pepe Maiques (amb
Jose Luis Gámez)

La nit pratenca del festival d’enguany
reuneix dos poetes i un músic. Pepe
Maiques i José Luis Gámez formaran
un duet on música i poesia interactuaran
a la recerca de la màgia. Luis J. Higueras
és ja una realitat en la creació poètica de
la ciutat.

in the air, de Raúl Represa i Albert Riballo
Cine Capri, a les 19.45 h
T

Divendres, 17

Infantil

E

KIT d’estiu. Impressió 3D
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a
les 10.30h

Cinema

Show coreogràfic de danses
urbanes, tres propostes amb
l’excel·lència i ànima de la dansa
urbana, batalles de breakers i
free-stylers. Una nit d’estiu per
gaudir de la dansa .

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 21.30 h

Cèntric Espai Cultural, a les 16.30 h

Preview. 4t festival de

M
C

Cinema a la fresca

C. Riu Cardener amb c. Riu Anoia, a les 21.30 h

Dansa

La nit en dansa

Viatge en el temps per
conèixer els aliments i la
gastronomia de l’antiga
Roma a través dels sentits,
a partir del coneixement
que tenim en la literatura i
l’arqueologia

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural, a les 20.30 h

D

beure en època romana

Dansem en família!

curtmetratges de nous directors

Exposició

Inici exposició Alimentum. Menjar i

Terrassa d’estiu

C

(Central Comedy)

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Dijous, 16

!

Teatre

Mònoleg amb Jonathan Vives

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

I

Enough said (Sobran las palabras)

Música

#NoDjSession amb Marc
Pardo i Oriol Vicente
La Capsa, a les 22.30 h

M

B

Del Revés (Inside Out)
de Pete Docter
Cine Capri

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

Parc Fondo d'en Peixo, a les 19 h
!

Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

Sopar Solidari El Prat amb el Sàhara

M

Organització: El Prat amb el Sahàra

Infantil

Carles Hac Mor i Ester Xargay

Teatre

Magatzem de teatre: Yo tampoco
Cèntric Espai Cultural, a partir de les 21 h

C

Cèntric Espai Cultural, a les 20 h

Cinema

Preview. 4t festival de
curtmetratges de nous
directors

I

C. Riu Túria amb Ronda del Sud, a les 21.30 h
M

M

Música

#NoDjSession amb La suite panda
La Capsa, a les 22.30 h

Teatre

Mònoleg amb Fernando Garcia
(Club de la Comedia)
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Divendres 24, dissabte
25 i diumenge 26
C

Cinema

Estrena simultània: Ant Man (El
hombre hormiga), de Peyton Reed

La Capsa, a les 22.30 h

Cine Capri. Consulteu horaris a
www.cinecaprielprat.com o
Tel. 93 379 59 43

#NoDjSession amb Ruben Le Tigré

Diumenge, 26
B

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

Música

Cocktails & Cakes amb Gzz Dj
Cèntric Espai Cultural, a les 18 h
M

Dilluns, 27

Ball

Ball de gent gran amb

L’hora dels nadons

Biblioteca Antonio Martín, a les 11 h
Cal inscripció prèvia

T

Música

Infantil

El cau de les carícies amb Sandra Rossi

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 22 h

Cinema a la fresca

Cèntric Espai Cultural, a les 20.30 h

Dissabte, 25

Sunshine de Dany Boyle

Divendres, 24

Música

Concert de Stichting

C

Cinema a la fresca

Torre Muntadas, a les 21 h

Dijous, 23
Vakantieorkest Ad Hoc

C

Es feia estrany
comprovar com
ni Ester Xargay
ni Carles Hac
Mor havien estat
protagonistes de la
programació del Festival en les edicions
anteriors. El 10è repara això i es clou amb
la parella més agitadora i antipoeta. Un
homenatge a ells i al públic.

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

M

Dimecres, 22

10è Festival de Poesia del Prat

Expliquem contes amb serps de
llana amb Gemma Lozano
T

La Capsa, a les 20.30 h

Dimarts, 21
L

Música

#NoDjSession amb La Frizz

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 21 h

I

Música

Cocktails & Cakes amb Txarnegö Dj

Proposta

Dilluns, 20

Ball

Ball de gent gran amb l’Orquestra

Nova edició d'aquest festival
en què més de 15 bandes
de la ciutat presentaran els
seus projectes musicals en una marató en què els estils, les
propostes i els gèneres s'aniran mesclant a sobre els escenaris.

Estrena simultània:

Consulteu horaris a
www.cinecaprielprat.com
o Tel. 93 379 59 43

Música

Meló_dia

Cinema

C

Diumenge, 19

Dissabte, 18

Divendres 17,
dissabte 18 i
diumenge 19

Música

Demo amb Smoke4

La Capsa, a les 20.30 h

T

Teatre

Magatzem de teatre: En busca del

curro perdido

Cèntric Espai Cultural,
a partir de les 21 h

J ULIOL

Divendres, 31

Dimecres, 29
Teatre

T

C

Mònoleg amb Eva Cabezas

Divendres 31 juliol,
dissabte 1 i diumenge
2 d’agost

Cinema a la fresca

Ptge. Ramon Codina, a les 21.30 h

(Club de la Comedia)

Cèntric Espai Cultural,
a les 22.30 h

M

Música

C

#NoDjSession amb Quique&Moris
La Capsa, a les 22.30 h

Dissabte, 1
M

Música

M

A GOST

www.cinecaprielprat.com o Tel. 93 379 59 43

Dimecres, 5

Música

#NoDjSession amb Tinta Fina &

Estefania i Manu
La Capsa, a les 22.30 h

Estrena simultània: Misión imposible: Nación secreta,
de Christopher McQuarrie
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o

C

Estrena simultània: Los cuatro fantásticos, de Josh Trank
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o

Dimecres, 19
T

Mònoleg amb

Miki Dkay
Cèntric Espai Cultural,
a les 22.30 h

Teatre

Dimecres, 26
T

Mònoleg amb

Operario del Humor
Cèntric Espai Cultural,
a les 22.30 h

Dimarts, 1
Infantil

Núvols, estels i contes del cel

S ETEMBRE

Cinema

Tel. 93 379 59 43

Dimecres, 12

amb Cia Alma i la mar de contes

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

Música

#NoDjSession amb Iñaki Biarritz
La Capsa, a les 22.30 h

Teatre

T

T

Teatre

Mònoleg amb Toni Cruz
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

M

Mònoleg amb Eva Cabezas
Cèntric Espai Cultural,
a les 22.30 h

Teatre

Mònoleg amb Gerard Taula
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Demo amb SoulKillers

La Capsa, a les 20.30 h

M

Música

#NoDjSession amb Ximo
La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 6
B

Música

Divendres 4

Ball

Ball de gent gran amb
l’Orquestra Karisma

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

Dimecres, 9

Diumenge, 30

Dimecres, 2

Dissabte 5
M

Mònoleg amb Manu Barbosa
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Tel. 93 379 59 43

I

Teatre

Divendres 14, dissabte 15 i
diumenge 16

Cinema

Teatre

T

de Las Alegrías
La Capsa, a les 22.30 h

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9

T

Estrena simultània: Pixels, de Chris Columbus
Cine Capri. Consulteu horaris a

Diumenge, 2

#NoDjSession amb

C

Cinema

M

Música

Demo amb

Pepe Damas
La Capsa,
a les 20.30 h

Dimarts, 8
I

Infantil

Taller: El llibre sense fi
amb Gemma Lozano
Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 18 h

P

Divendres, 11

Commemoració Diada Nacional

Dijous, 10

M

#NoDjSession amb

Pl. Mestre Joan Estalella
A les 19 h, Ballada de sardanes amb la
Cobla Baix Llobregat
A les 20 h, Acte oficial i ofrena floral

!

La Capsa, a les 22.30 h

Proposta

I

Assemblea oberta
Arts Visuals

Música

Venda abonaments Programació
d’Arts Escèniques
Teatre Modern, a les 17 h
!

Infantil

Kuanum

L’arxiu municipal ens
proposa un taller gastronòmic dirigit pels arqueòlegs Josep
Maria Solias i Juana María Huélamos, amb
el que descobrirem i entendrem molts
aspectes quotidians de la vida en època
romana: espècies, menjar i medecina.

Cèntric Espai Cultural, a les 19 h

Diumenge, 20
I

L'hora del conte

Blancaneus i les infinites
famílies amb Cicle Violeta

Cuartero
Biblioteca Antonio Martín, a les 12 h

Centre d'Art Torre Muntadas,
a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

Exposició

B

Inauguració exposició Premis Catalunya
Centre Cívic Jardins de la Pau
!

#NoDjSession amb Albert

Espectacle solidari
Organització: Amics del Poble Saharahui

l’Orquestra Karisma

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

Música

#NoDjSession amb Benet
La Capsa, a les 22.30 h

Dansa

Grup Cervantes presenta Clásicos
Teatre Modern, a les 19 h. Entrada: 5 €

Teatre Modern, a les 19 h
M

Ball

Ball de gent gran amb

Proposta

El Prat amb El Sàhara

Ventura
La Capsa, a les 22.30 h

Infantil

Art en família

Luca, un heroi de carn i os amb Anna G.

E

Taller

Salis conditi amb

Dissabte, 19

Divendres, 18

M

Teatre, música i dansa

Teatre

Teatre Modern, a les 19 h

Teatre Modern, a les 17 h

Centre d'Art Torre Muntadas,
a les 19.30 h

T

Coneix de la mà dels seus
protagonistes, les propostes
de teatre, música i dansa de la
temporada d’arts escèniques
setembre – desembre 2015.

Venda abonaments
Programació d’Arts
Escèniques

Trobada per compartir visions
crítiques i propostes de futur
sobre la tasca d'UNZIP, el
dispositiu de suport a la creació
de les arts visuals al Prat.

Dimecres, 16

Presentació nova temporada
d’arts escèniques

Teatre, música i dansa

Proposta

La Capsa, a les 19 h

Centre Cívic Jardins de la Pau ,
a les 19 h

Dijous, 17

Música

Jam Session!

Música

#NoDjSession

T

!

M

Inici exposició Concurs
fotogràfic Viu l’estiu

Centres cívics, El Lloro i Cèntric
Espai Cutlural, a les 16.30 h
https:// online.elprat.cat

T

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

Dimarts, 15

Dilluns, 14

S ETEMBRE

M

Ball

Ball de gent gran amb

Dissabte, 12

Cèntric Espai Cultural
A les 19 h, Recital de cant i
piano amb Roger Padullés i
Josep Surinyac

Inici inscripcions
als cursos de tardor

B

Dani Artacho
La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 13

!

Diumenge, 13

Música

M

Música

Demo amb Rosie Nyol
La Capsa, a les 20.30 h

S ETEMBRE

Dissabte 19 i
diumenge 20
!

Dilluns, 21
E

32a Festa de la Fotografia

Un cap de
setmana on
les activitats
fotogràfiques
seran les protagonistes
Inscripció: 20 €
Organització: Agrupació
Fotogràfica Prat

Exposició

Inauguració exposició
Quiero Vivir de Moulud Yesmen
i Ana Fernández
Amb la projecció del
documental Dar a
luz a luz de una vela.
Organització:
Associació del Prat
amb el Sàhara

Cèntric Espai Cultural, a les 19 h

Dimarts, 22
L

Inici del curs lector amb

l'escriptor LluísAnton Baulenas
Trobada amb un dels
autors més llegits en
llengua catalana per
obrir el curs lector
2015-2016.

Cèntric Espai Cultural, a les 19 h

Activitats de lleure
del l' estiu

JULIOL
DIMARTS 7 - 14 - 21 I 28

SETEMBRE

ACTIVA LA TEVA MENT!

DIMECRES 16

Un taller de memòria diferent. A les 10.30 h, al Casal Remolar

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 5 euros

DIMARTS 7 - 14 - 21
INFORMÀTICA: INTERNET

Coneix tot allò que pots descobrir mitjançant Internet: viatges,
cita prèvia al metge, fotografies... A les 11 h, al Casal Remolar

PASSEJADA PEL RIU LLOBREGAT

Farem una passejada d’uns 6km pel riu Llobregat

Inscripcions: a partir de l’1 de setembre
al programa lleure de la Gent Gran
Places limitades. Gratuït

DIJOUS 24

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 3 euros

PAELLA POPULAR

DIMECRES 1 - 8 - 15 I 22

Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig
a partir del dimarts 15 de Setembre

EN FORMA A LA PLATJA!

Ens trobem a les 9 h, a la platja del Prat.

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 5 euros

DIMECRES 1 - 8 - 15 I 22
BALLS EN LÍNIA

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa a les 17.30 h o a les 19 h

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 5 euros

Paella popular per majors de 60 anys i les seves
parelles al Parc Nou. Ball per la tarda.
S’entregaran màxim 4 entrades per persona prèvia
presentació del DNI. Places limitades

DIMECRES 30
VISITA A “LA CASA GOMIS – LA CASA
DEL VIDRE” DE EL PRAT (LA RICARDA)
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre
al programa lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 7 euros

DIVENDRES 3 - 10 - 17 I 24
TAI-XI (a l’aire lliure)

Els divendres a les 10 h, a la plaça de l’Agricultura.

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 5 euros
El Casal de Gent Gran Remolar i el Punt de la Gent Gran de Cases d’en Puig tancaran durant el mes d’agost

Informació i inscripcions:
Programa de lleure de la gent gran Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania
Horari: de 9 a 13 h Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616 www.elpratgentgran.blogspot.com

20 anys
de
La Capsa!
Aquest equipament
musical de referència
mira ara al futur amb
un projecte renovat

El 30 de juny de 1995 s’inaugurava La
Capsa, fet que va suposar una efervescència a la ciutat, tant per oferir un nou
espai de referència per a les persones
joves i creadores del Prat com per la seva
proposta cultural, informativa i de lleure.
Durant aquests 20 anys, La Capsa ha
apostat i treballat per la creació local més
emergent i per connectar la ciutat amb
les propostes musicals i artístiques més
innovadores, tant locals com dels circuits
independents catalans i espanyols.
Nova etapa
El passat octubre, La Capsa iniciava una

Durant aquests 20 anys, La Capsa ha apostat i treballat per la creació local més emergent.

nova etapa, reobrint les seves portes
amb un projecte renovat que treballa,
des de la música i des de la ciutat, integrant espais de formació i aprenentatge,
creació, pràctica, diàleg i mostra de música moderna.

Amb un vermut i un concert gratuït es
van celebrar aquests primers vint anys
de vida. Va ser una nit amb Sidonie, Francisco Nixon i Los Fresones Rebeldes, tres
grans bandes que van fer reviure moments mítics i projectes memorables

❧
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VIDA PRATENCA

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER AL PUNT SOLIDARI

EL PRAT

Durant els dies 5 i 6 de juny es van recollir 27,2 tones d’aliments
i productes de neteja destinats al Punt Solidari, des d’on
es distribueixen entre famílies del Prat necessitades. Més
de 250 persones voluntàries van participar en la recollida,
en la qual hi van col·laborar molts pratencs i pratenques, a
més d’entitats, centres educatius i supermercats. Gràcies
a tothom! #FemComunitat. Vídeo a www.elprat.tv

NOVA EDICIÓ DEL FESTIVAL DE CURTMETRATGES PREVIEW
Arriba la 4a edició del Preview, el festival de curtmetratges
del Prat. Durant els dies 2, 9, 16 i 23 de juliol es realitzaran 6
projeccions diàries i es convidarà els assistents a una petita
presentació de les propostes a l’inici de les sessions, que
tindran lloc a l’exterior del Cèntric, amb entrada gratuïta.

30
estiu

15

DESFIBRIL·LADORS PER A LA POLICIA LOCAL

ONZÈ CURS DE FORMACIÓ VIÀRIA

La Policia Local ha dotat dos dels seus vehicles amb desﬁbril·ladors
i ha format els seus agents per tal que puguin actuar de
manera ràpida en situacions d’emergències per aturades
cardiorespiratòries. Els agents policials solen ser els primers
d’arribar al lloc on es produeix un incident amb risc de mort
per malaltia cardíaca, on cal actuar de manera ràpida i “in situ”.
Una bona formació i la utilització d’aparells desﬁbril·ladors
pot ajudar a salvar la vida de les persones afectades.

El Curs de Formació Viària, impulsat per la Policia
Local del Prat des de fa onze anys, ha ﬁnalitzat amb
l’obra Stop, al Teatre Modern, on també es va fer
l’entrega de premis i diplomes a tutors i infants.
A la foto, la intendent en cap de la Policia Local,
Teresa Carrasco, i el tinent d’alcalde de Seguretat
Ciutadana, Joaquim Bartolomé, amb una de les nenes
premiades pel seu dibuix. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

27a FESTA DE LA BICI I 2A FESTA DEL RIU
Unes 650 persones van participar el diumenge 7 de juny a la 27a Festa de la Bicicleta, que va desembocar (foto
de l’esquerra) a la 2a Festa del Riu, celebrada al parc del Riu. Aquesta festa, que va acollir múltiples activitats (a
la foto de la dreta, actuació de la Unió Filharmònica del Prat), té un component reivindicatiu, ja que celebra la
recuperació del tram urbà del Llobregat com a nou espai natural i de lleure. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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SE INCORPORAN NUEVE AGENTES A LA POLICÍA LOCAL
El 22 de junio se incorporaron a la Policía Local de El Prat 9
nuevos agentes, tras haber superado el curso de formación
en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Los
nuevos agentes, entre ellos dos mujeres, harán un año
de prácticas que deberán superar para poder consolidar
sus plazas. Estas incoporaciones permitirán ampliar los
efectivos para mejorar la prevención, así como rejuvenecer
y aumentar el porcentaje de mujeres en la plantilla.

“SÓC GRAN. TRACTA’M BÉ”
Els dies 6 i 7 de juny, les dones sàvies de Sant Cosme i el grup
de teatre Els Bitxos van pujar a l’escenari del Teatre Modern
per oferir aquesta obra de teatre, vinculada a la campanya
“Tracta’m bé”, que té per objectiu sensibilitzar per evitar els
maltractaments vers les persones grans. Vídeo a www.elprat.tv

15

Accidents,
causes
diverses
Gent gran, bicis i noves
tecnologies, nous actors

EL PRAT
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L’excés de velocitat i el consum d’alcohol
han estat, i continuen sent, dues de les
principals causes d’accidentalitat viària.
La Policia Local del Prat segueix treballant
intensament per reduir i controlar aquestes conductes de risc, així com altres com
la utilització dels elements de seguretat
passiva: el casc en les motos i el cinturó
de seguretat en la resta de vehicles.
Recentment, però, han aparegut altres
elements relacionats directament amb
l’accidentalitat que han posat en alerta la
Policia Local. Són els següents:
Gent gran
Al Prat, són cada vegada més freqüents els
atropellaments de persones d’edat avançada, els quals arriben ja al 35% del total. La
manca d’atenció i l’excés de confiança a
l’hora de creuar el carrer són les principals
causes dels atropellaments, fet que no eximeix els conductors de la seva responsabilitat a l’hora de parar la màxima atenció
quan franquegen un pas de vianants.
Ciclistes
La Policia Local del Prat també ha detectat que cada cop més ciclistes circulen
per la ciutat sense respectar la normativa

Noves causes se sumen a l’excés de velocitat i a l’alcoholèmia com a conductes de risc que poden
provocar accidents.

viària. El perfil del ciclista infractor correspon a un home de més de 30 anys que
circula sense ser conscient que la bicicleta és un vehicle més i que, per tant, ha de
respectar la normativa igual com ho faria
si conduís un vehicle de motor.
L’any 2014, a l’11% dels accidents de
trànsit succeïts al nucli urbà del Prat hi
havia implicada una bicicleta.
Noves tecnologies
L’ús inapropiat de les noves tecnologies
(telèfons mòbils, navegadors...) és una
altra causa creixent d’accidents, sovint
provocats per les distraccions. Molts conductors perden l’atenció no només perquè van parlant per telèfon, sinó també

perquè, mentre condueixen, escriuen
missatges de text tipus whatsapp o introdueixen dades al navegador. Aquest
tipus d’infraccions representen el 12%
del total de denúncies per infraccions
dinàmiques denunciades per la Policia
Local durant el 2014.
Però les distraccions amb el mòbil també afecten molts vianants que deambulen més pendents de la petita pantalla
que no pas del seu entorn.
A banda de la detecció i la denúncia,
la Policia Local treballa amb intensitat
la prevenció, l’educació i la conscienciació entre la ciutadania per evitar conductes de risc que facin incrementar
l’accidentalitat a la ciutat

❧

Finalizada la ampliación y reforma
del CAP Doctor Pujol i Capsada
La primera planta del CAP acogerá desde este verano el servicio municipal del Equipo
básico de atención social (EBAS) Sant Cosme, situado hasta ahora en la calle Riu Anoia
plaza del Aigua, alberga un
buen número de servicios asistenciales; entre ellos, el servicio municipal del Equipo básico de atención social (EBAS)
Sant Cosme (situado hasta ahora en la calle Riu Anoia).
El nuevo CAP Doctor Pujol
i Capsada, además de ser un
centro de atención primaria
con médicos de familia, enfermería, pediatría y odontología, acoge también el
Servicio de rehabilitación de
El Prat, que ha sido ampliado,
el Centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), el Centro de atención y seguimiento de las drogodependencias
(CAS), un equipo del Centro
de desarrollo y atención precoz (CDIAP) y el ya mencionado EBAS Sant Cosme.

Acceso principal al renovado centro de atención primaria.

Tras un largo proceso de obras iniciado
en 2009, retrasado por problemas con
las empresas constructoras y con el presupuesto, ha acabado la tercera y última
fase de ampliación y reforma del CAP
Doctor Pujol i Capsada. Durante las obras
de ampliación no se ha detenido la acti-

vidad asistencial y se han ido incorporando progresivamente los nuevos servicios.
Servicios sociales
de Sant Cosme
Este renovado centro de atención primaria, integrado en el entorno de la nueva

Gran patio de
acogida
La ampliación del ambulatorio, diseñada por el arquitecto David
Baena, se ha planteado como un volumen perpendicular al edificio original. El
nuevo conjunto, en forma de L, da lugar a
un gran patio de acogida, donde se sitúa
la entrada principal al CAP. El acceso secundario se halla en la calle Riu Anoia

❧
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Beques per
a activitats
extraescolars
De lleure, esportives,
culturals o artístiques

EL PRAT
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L’Ajuntament del Prat ha posat en marxa una nova convocatòria de beques per
facilitar l’accés a activitats extraescolars a
tots els infants de la ciutat. L’objectiu és
que cap nen o nena quedi exclòs/osa, per
motius econòmics o socials, de fer activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals, musicals o artístiques el proper curs.
Les beques van dirigides als infants i
adolescents empadronats al municipi
que hagin nascut entre els anys 2000 i
2012 (ambdós inclosos) o aquells que estiguin escolaritzats en l’etapa d’educació
obligatòria i que vulguin realitzar alguna
activitat extraescolar en un centre educatiu o en alguna de les entitats adscrites al
projecte.
Les beques són per a les activitats extraescolars que organitzen les AMPA,
les associacions esportives escolars dels
centre educatius, l’Escola Municipal de
Música, l’Escola d’Arts, les entitats de la
ciutat o els cursos de natació organitzats
per l’Ajuntament. Es becarà només una
activitat per infant. Aquests ajuts són incompatibles amb altres de l’Ajuntament.
Les beques es podran sol·licitar durant
la primera setmana d’octubre a l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).
Més informació a www.elprat.cat

❧

Classe de guitarra a l’Escola Municipal de Música.

Menjadors
d’estiu
Aquest serà el tercer estiu en
què durant els mesos de juliol,
agost i setembre s’obriran
casals d’estiu amb servei de
menjador tant de serveis
municipals com d’entitats.
L’objectiu és garantir que els
infants i adolescents amb
més dificultats gaudeixin
d’una alimentació equilibrada,
sana i saludable alhora
que realitzen activitats
lúdiques i esportives.
Partit de bàsquet a l’Escola Sant Jaume.

El Prat subvenciona planes de
empleo para la inserción laboral
Dirigidos a entidades de la ciudad sin ánimo de lucro para que desarrollen proyectos de
emprendimiento social y de inserción en el mercado de trabajo de personas en paro
El objetivo de estos proyectos es que las personas
participantes mejoren su
calificación profesional y las
capacidades para encontrar
trabajo o iniciar un proyecto autónomo o colectivo de
economía social.
Unos 70
contratos
Con esta ayuda, las entidades
contratarán a 16 personas
paradas de El Prat con perfil
técnico, que se encargarán
de gestionar y tutorizar los
proyectos. Los planes de
empleo permitirán contratar
a otras 53 personas desempleadas que participarán
directamente, como alumnos-trabajadores o emprendedores sociales, en los diferentes proyectos.
Los proyectos subvencioLos planes de empleo para entidades ayudan a sus participantes a construir su itinerario profesional y de
inserción laboral (foto realizada en las instalaciones de la asociación Saó-Prat).
nados tendrán, de manera
indirecta, un alto impacto
Nueve
entidades,
En el marco del Plan de medidas para el
social en la ciudad. Más de 500 pratenses
doce proyectos
empleo y la reactivación económica para
se beneficiarán de estas actuaciones en
2015, el Ayuntamiento de El Prat subvenNueve entidades y empresas de inserlos ámbitos de la sensibilización para el
ciona planes de ocupación dirigidos a
ción se han acogido a esta ayuda. En total
empleo, formación, orientación, asesoraentidades sin ánimo de lucro que desadesarrollarán doce proyectos dirigidos a
miento y acompañamiento a la inserción
rrollen proyectos de inserción laboral y
personas con especiales dificultades de
laboral o en la puesta en marcha de prode emprendimiento social.
inserción laboral o en riesgo de exclusión.
yectos de economía social
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Dotzena
Trobada
de Dones
Se celebrarà el 19 de
setembre proper, al
Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa
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El dissabte 19 de setembre, el Centre
Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa acollirà la
12a Trobada de Dones del Prat. La proposta va néixer amb la voluntat de generar xarxes entre les pratenques i oferir
formació de qualitat amb perspectiva
de gènere. Any rere any s’erigeix com un
aparador i multiplicador dels sabers de
les dones de la ciutat.
Enguany, les jornades tindran una incidència especial sobre el tema del lideratge femení de projectes travessats per
la innovació social i propostes alternatives de participació, com l’anomenada
“nova política”.

Imatge de la Trobada de Dones de l’any passat.

Itziar González explicarà l’experiència
del “Parlament ciutadà” promogut per
la societat civil a Barcelona. Els tallers
estaran relacionats amb la racionalització de temps i espai a la ciutat,
l’emprenedoria social, els vincles i afec-

tes als col·lectius, i el canvi de paradigma de la competició a la cooperació.
Les inscripcions s’obren l’1 de setembre a dones@elprat.cat o a Cases d’en
Puig www.casesdenpuig.cat, telèfon
93 379 00 50 (ext. 5603/5600)

❧

FLAIXOS D’ESPORTS

PEDRO DÓLERA, NOU ENTRENADOR DE L’AE PRAT

CLOENDA DELS JOCS ESCOLARS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
El CEM Julio Méndez ha acollit l’acte de cloenda dels Jocs
Esportius Escolars de Gimnàstica Rítmica, organitzats
pel Club Escola Rítmica Prat. Hi han participat les
escoles que fan gimnàstica rítmica com a activitat
extraescolar i els clubs que tenen categories escolars
d’aquest esport. A la nostra ciutat hi ha 76 gimnastes
individuals i 12 conjunts. Vídeo a www.elprat.tv

El pratenc Pedro Dólera és el nou entrenador de l’AE Prat.
Dólera ja havia estat jugador i capità de l’AE Prat, i com a
entrenador va començar dirigint equips de futbol base a l’Escola
de Futbol Prat Blaugrana, ﬁns a la categoria juvenil. Va fer el
salt a futbol amateur amb el Marianao Poblet i posteriorment
amb l’Europa, equip que ha entrenat els darrers sis anys. Dólera
serà el màxim responsable esportiu del primer equip de l’AE
Prat. A la foto, moment de la seva presentació, al costat del
president del club, Luis Quiñonero. Vídeo a www.elprat.tv
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II PARATABLE TENNIS – SPANISH OPEN

HOQUEI PATINS
El Club Hoquei Prat ha tancat la temporada del primer
equip i de l’escola dels més petits amb un torneig on van
participar diversos equips. El club valora de manera molt
positiva com ha anat el curs. Vídeo a www.elprat.tv

El pavelló Joan Busquets del CEM Estruch ha acollit,
per segona vegada, l’Open de Tennis Taula per a
persones amb mobilitat reduïda. Aquest campionat,
classiﬁcatori per als propers Jocs Paralímpics de Rio
de Janeiro 2016, va reunir 230 esportistes procedents
de 24 nacionalitats diferents (Suècia, EUA, Singapur
o Filipines, entre altres). Vídeo a www.elprat.tv
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