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Èxit educatiu i cohesió
social, apostes de futur
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Telèfons
[ Emergències 112

[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Ofi cina 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
[ Ofi cina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Ofi cina de Recaptació 934729243
[ Ofi cina 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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Les activitats d’estiu per a infants i joves del Prat han registrat un 
increment en el nombre d’inscripcions, tendència que es repeteix des de fa uns anys. Fins a l’1 de 
setembre s’havien fet 8.184 inscripcions en activitats setmanals, més d’un 19% més que l’any passat. 
El nombre d’infants i joves apuntats ha estat de 2.714, mentre que l’any passat en van ser 2.316 (hi ha 
infants que fan més d’una activitat). Enguany, l’Ajuntament 
del Prat ha posat en marxa les beques per a famílies amb 
rendes baixes i membres d’entre 3 i 16 anys. També s’han 
atorgat beques per a activitats i servei de menjador a 
infants de famílies amb més risc social, derivades des 
de Serveis Socials. En total, l’Ajuntament ha atorgat 546 
beques, amb un import de gairebé 100.000 € ❧

Enguany, l’Ajuntament del 
Prat ha destinat 100.000 € 
a 546 beques per a activitats 
infantils, la majoria amb 
servei de menjador inclòs

BEQUES MUNICIPALS

S’han fet 
activitats de 
tot tipus, tant 
a l’interior com 
a l’aire lliure.
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Més de 2.700 
infants i joves 
del Prat han 
gaudit aquest 
estiu d’alguna 
de les activitats 
programades. 
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No debe ser una utopía, tenemos que hacer entre todos y todas que El Prat sea una verdadera comunidad de 
aprendizaje. Hace pocos días que ha empezado el nuevo curso y miles de profesionales trabajan día a día 
para el interés público y colectivo, con la responsabilidad de ser transmisores de valores y de conocimientos. El 
profesorado, el alumnado, las familias, las AMPA y las administraciones competentes nos ponemos en marcha 
en esta importante tarea.

En el Ayuntamiento de El Prat creemos fi rmemente en los valores de la escuela pública y los defendemos. Cree-
mos que tenemos la obligación política de trabajar por la equidad, por la igualdad de oportunidades, velando 
siempre por la no discriminación por cuestiones de género y defendiendo la diversidad como riqueza de nuestra 
sociedad y no como un problema. Trabajamos codo a codo con la comunidad educativa de nuestro municipio y 
nos corresponsabilizamos y estamos comprometidos con los proyectos educativos de la ciudad.

Existe desigualdad y pobreza y luchamos contra las causas que las generan, que son los sistemas social y 
económico en los que estamos inmersos. Y sin una escuela pública inclusiva no es posible construir una nueva 
sociedad más justa y libre.

Debemos superar carencias y trabajar de forma efi ciente para lograr el éxito individual y colectivo de los niños 
y niñas, chicos y chicas que son el futuro, son los que han de construir esta sociedad que deseamos. Debemos 
garantizar salidas dignas para todos. Queremos abrir las escuelas al entorno y queremos seguir trabajando con 
la implicación de las familias y las AMPA. Debemos cerrar fi las y trabajar junto con la comunidad educativa.

Con el trabajo de todos es posible avanzar y caminar para hacer de la utopía una realidad.

Sense una escola pública 

inclusiva no és possible 

construir una nova societat 

més justa i lliure.

Sin una escuela pública 

inclusiva no es posible 

construir una nueva 

sociedad más justa y libre.

El Prat, una comunitat 
d’aprenentatge

Lluís Tejedor  
L’alcalde

o ha de ser una utopia, hem de fer entre tots i totes que el Prat sigui una veritable comunitat d’aprenentatge. 
Fa pocs dies que ha començat el nou curs, i milers de professionals treballen dia a dia per a l’interès públic i 
col·lectiu, amb la responsabilitat de ser transmissors de valors i de coneixements. El professorat, l’alumnat, les 
famílies, les AMPA i les administracions competents ens posem en marxa en aquesta important tasca.

A l’Ajuntament del Prat creiem fermament en els valors de l’escola pública i els defensem. Creiem que tenim 
l’obligació política de treballar per l’equitat, per la igualtat d’oportunitats, vetllant sempre per la no discrimina-
ció per qüestions de gènere i defensant la diversitat com a riquesa de la nostra societat i no com un problema. 
Treballem colze a colze amb la comunitat educativa del nostre municipi i ens coresponsabilitzem i estem com-
promesos amb els projectes educatius de la ciutat.

Existeix desigualtat i pobresa i lluitem contra les causes que les generen, que són els sistemes social i econòmic 
en els quals estem immersos. I sense una escola pública inclusiva no és possible construir una nova societat 
més justa i lliure. 

Hem de superar mancances i treballar de forma efi cient per aconseguir l’èxit individual i col·lectiu dels nens i 
nenes, nois i noies que són el futur, són els que han de construir aquesta societat que desitgem. Hem de garantir 
sortides dignes per a tothom. Volem obrir les escoles a l’entorn i volem seguir treballant amb la implicació de 
les famílies i les AMPA. Hem de fer pinya i treballar juntament amb la comunitat educativa.

Amb la feina de tots plegats és possible avançar i caminar per fer de la utopia, una realitat.
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Les 4 claus

[1]

Al Prat, cada alumne/a ha 

de tenir accés a un itinerari 

formatiu que li garanteixi les 

màximes oportunitats per 

accedir a l’èxit educatiu.

[2]

Aquest curs 2015-2016 el 

programa SORELL de 

reutilització de llibres i 

material escolar ja s’ha estès 

a tots els centres públics del 

Prat. L’Ajuntament hi ha 

destinat 90.000 €.

[3]
Un any més, l’Ajuntament ha 

posat en marxa la tarifació

social a les escoles bressol 

municipals, que bonifi ca des

d’un 15% a un 65% del preu 

del servei d’escolaritat.

[4]
El Departament d’Educació 

de l’Ajuntament ha 

obert, sota el nom “El 

Prat Educació”, un canal 

a Facebook i un altre a 

Twitter (amb el hashtag 
#elprateduca).

L’educació, 
objectiu prioritari

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va pronun-
ciar aquestes paraules durant el seu dis-
curs d’investidura, el 13 de juny passat: 
“No podem construir un món millor si 
no apostem per l’educació i la cultura. I al 
Prat, aquestes són dues peces estratègi-
ques, no per a demà ni demà passat, sinó 
que són una obligació de generositat per 
a les properes generacions”.

El govern municipal vol situar l’edu-
cació com un dels punts estratègics de 
l’actual mandat municipal, ja que consi-
dera que sense una bona educació, tant 
a l’escola com a la família, els nostres in-
fants no tenen projecte digne de futur.

L’Ajuntament del Prat afronta els pro-
pers anys, en el camp de l’educació, amb 
dos objectius fonamentals: l’èxit educa-

tiu i la cohesió social. Es tracta que, al Prat, 
tots els i les alumnes tinguin accés a un 
itinerari formatiu que els garanteixi les 
màximes oportunitats per accedir a l’èxit 
educatiu.

Què vol dir                       
èxit educatiu?

Èxit educatiu no vol dir, només, treure bo-
nes notes. És un concepte més ampli que 
també inclou aspectes com la igualtat 
d’oportunitats entre infants de diferents 
orígens socials, que l’alumnat tingui una 
vinculació positiva amb l’escola i se senti 
acompanyat al llarg de la seva trajectòria, 
(especialment en els canvis d’etapes i de 
centres) i que adquireixi una formació 
integral que li permeti, quan sigui adult, 
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dur a terme una vida d’acord amb les 
competències adquirides i formant-se al 
llarg de la vida.  

La ciutat també educa

L’alcalde Lluís Tejedor sovint par-
la de la ciutat com d’una “comunitat 
d’aprenentatge”, on tota acció, activitat i 
projecte tenen una dimensió educativa. 
L’Ajuntament del Prat, malgrat que les 

competències en educació corresponen 
a la Generalitat, vol continuar implicant-
se obertament amb la comunitat educa-
tiva de la ciutat, a través de programes 
que incorporin mesures compensatòries, 
de millora i de generació d’oportunitats i 
recursos, com algunes de les que troba-
reu tot seguit en aquestes pàgines ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Les xifres del 
curs
Aquest curs s’han escolaritzat al Prat 
530 infants de 0 a 3 anys, 641 a P3, 
5.262 a la resta d’educació infantil 
i primària, 616 a 1r d’ESO i 1.751 
a la resta de l’educació secundària 
obligatòria. Al batxillerat s’han 
matriculat 528 alumnes, mentre 
que als cicles formatius de formació 
professional ho han fet 1.189. 

Tarifació social a les escoles 
bressol municipals
Un any més, l’Ajuntament ha posat en marxa la tarifació 
social a les escoles bressol municipals, que bonifi ca des 
d’un 15% a un 65% del preu del servei d’escolaritat, en 
funció de dos elements: la renda i el nombre de membres 
de la unitat familiar. Durant l’any passat, un 31% de les 
famílies (unes 165) es van acollir a aquest ajut. Per a 
aquest curs, les xifres són molt similars. 

Beques per a activitats 
extraescolars
L’Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria 
de beques per facilitar l’accés a activitats extraescolars 
a tots els infants i joves de la ciutat. L’objectiu principal 
de la proposta és garantir que cap nen o nena quedi 
exclòs, per motius econòmics o socials, de fer activitats 
extraescolars de lleure, esportives, culturals, musicals o 
artístiques durant aquest curs. Les sol·licituds es poden 
presentar entre l’1 i el 9 d’octubre a l’OIAC.

El Prat Educa. Activitats 
i serveis educatius
A través del catàleg El Prat Educa, l’Ajuntament torna 
a oferir als centres educatius un total de 129 propostes 
pedagògiques per treballar amb l’alumnat i 41 propostes 
pedagògiques de suport als centres per complementar 
i reforçar la seva acció educativa en temes com el 
coneixement de la ciutat i l’entorn, la lectura, les 
activitats artístiques, l’anglès, la participació, el civisme, la 
sensibilització de gènere, la pau i la solidaritat, la pràctica 
esportiva, la salut, l’educació viària, etc. El curs passat s’hi 
van registrar 59.000 inscripcions.

L’educació a les xarxes 
socials
Amb l’objectiu d’estar més a prop de la comunitat 
educativa, el Departament d’Educació de l’Ajuntament ha 
obert, sota el nom “El Prat Educació”, un canal a Facebook 
i un altre a Twitter (es farà servir l’etiqueta #elprateduca). 
L’actualitat educativa de la ciutat i les accions i programes 
que desenvolupa l’Ajuntament seran els principals temes 
que s’hi tractaran, tot convidant a la participació de tota 
la comunitat educativa (famílies, docents, alumnat, AMPA, 
administracions, etc.). 
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Coresponsabilitat 
amb les famílies
Les AMPA contribueixen al treball per a 
una educació de qualitat, programant 
diferents serveis i dissenyant projectes 
per a alumnes i famílies, que es 
desenvolupen de manera diferenciada 
a cada centre a través d’activitats 
conjuntes entre les AMPA, amb la qual 
cosa s’aconsegueix un impacte més gran.

Manteniment i 
millores als centres
Durant les vacances escolars, l’Ajuntament del 
Prat ha destinat 580.000 € a obres de millora i 
manteniment als centres educatius de la ciutat. 
A l’Escola del Prat 1 s’han reformat tots els 
serveis sanitaris, s’han construït vestidors i s’ha 
instal·lat un elevador (foto). A l’Institut Escola del 
Prat també s’han reformat els serveis i a l’Escola 
Bressol Sol Solet s’ha arranjat tota la planta baixa 
(terres, portes, vestíbul) i els patis.

A la resta de centres s’han fet tasques 
de pintura, adequació d’espais, millores de 
l’aïllament per augmentar l’estalvi energètic, etc.

Aquest serà el segon any en què els centres 
educatius participen en el Pla d’Actuació d’Estalvi 
Energètic, pel qual la meitat dels estalvis 
aconseguits reverteix en el mateix centre. 

Tallers per a 
l’èxit escolar
El curs passat 
l’Ajuntament va posar a 
disposició dels centres 
de primària i secundària 
17 tallers d’estudi com a 
estratègia d’atenció a la 
diversitat i promoció de 
l’èxit escolar. Enguany, 
la dotació s’incrementa 
a 19 tallers. 

Activitats i serveis 
d’atenció i suport a joves
Amb l’objectiu de fer suport als centres per millorar la 
motivació, confi ança i capacitat de treball en equip dels 
joves, es continuaran promovent experiències 
innovadores com el projecte d’aprenentatge i servei 
Connecta Jove o l’activitat de Mart XXI (en col·laboració 
amb la UPC). Les activitats d’informació sobre l’oferta 
formativa de FP, el servei d’Assessoria d’Orientació 
Acadèmica i el servei BASSA (suport educatiu als 
joves que comencen estudis postobligatoris) també es 
continuaran desenvolupant.

Més enllà de 
l’estalvi econòmic
El curs 2011–2012 va néixer al Prat 
el projecte SORELL (Sostenibilitat i 
Reutilització de Llibres) per promoure 
un consum més racional i sostenible, 
afavorint l’estalvi de recursos, el 
reciclatge i la reutilització de materials 
en els centres educatius. Aquest curs 
2015-2016 el programa ja s’ha estès 
a tots els centres públics del Prat (a la 
foto, Escola Sant Jaume), per a la qual 
cosa l’Ajuntament ha destinat 90.000 €. 
El projecte SORELL vincula tres àmbits: 
l’educatiu, el social i l’ambiental, i 
s’inspira en els valors de cooperació, 
solidaritat, proactivitat i responsabilitat. 

El curs passat, l’aplicació del projecte 
va suposar una reducció mitjana del 
50% de la despesa en llibres i materials 
escolars per a les famílies, que en alguns 
centres va arribar al 80%.

Novetats 
a FP:
Posada en marxa 
d’un segon institut 
que impartirà només 
cicles formatius i 
Programes de Formació 
i Inserció (PFI), nou 
cicle formatiu de grau 
mitjà d’electromecànica 
de maquinària i noves 
places de FP Dual.
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La primera lliçó 
del nou curs

La fi lòsofa Marina Garcés ha estat en-
guany l’encarregada de donar la tradi-
cional lliçó inaugural del curs escolar al 
Prat, amb la ponència “Conviure, apren-
dre, desitjar”. L’acte va comptar amb les 
intervencions de l’alcalde del Prat, Lluís 
Tejedor; la regidora d’Educació, Pilar Esla-
va; i Cristina Pujol, inspectora del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat.

Tejedor va ressaltar el compromís de l’A-
juntament amb la promoció de l’equitat, 
la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu.

Per la seva banda, Marina Garcés va ex-
plicar que “el sistema escolar no pot ser 
transformat només des de l’escola” i que 
cal que “passi de ser una comunitat edu-
cativa a una comunitat d’aprenentatge”. 
Podeu visionar la ponència de Garcés al 
canal Youtube de l’Ajuntament.

Reconeixement a 
professorat i alumnat

L’acte va tenir espai per al reconeixement 
al professorat que fa 25 anys que treba-
lla als centres educatius del Prat:  Benito 
Peña (Escola Jacint Verdaguer), Marisa Al-
calá (Escola Joan Maragall), Alícia Ventura 
(Escola de La Seda), Eva Mompó (Escola 
de La Seda), Dolors Cuervas (Escola Mare 
de Déu del Carme), Ramona Olanda (Es-
cola Ramón Llull) i Javier Corral (Institut 
Estany de la Ricarda).

Així mateix, es va fer un reconeixement 
a l’alumnat amb millors resultats acadè-
mics del curs passat en l’etapa postobli-
gatòria: Ma. Carmen Seguí (Institut Ribera 
Baixa; CFGM cures auxiliars d’infermeria), 
Ana Isabel Luengo (Institut Ribera Baixa; 
CFGS comerç internacional),  Pau Beren-
guer (Institut Salvador Dalí; batxillerat) i 
Julia Lucha (Institut Ribera Baixa; PAU) ❧

Podeu mirar un vídeo de l’acte de la lliçó inaugural 

a l’apartat Viure/Educació de www.elprat.cat

L’acte va incloure un reconeixement 
a professorat i alumnat de la ciutat

A dalt, Marina 
Garcés durant la 
seva intervenció. 
Al mig, l’alcalde 
i la regidora 
d’Educació amb 
el professorat 
que porta 25 
anys de docència 
al Prat. A sota, 
amb l’alumnat 
més brillant 
de l’etapa 
postobligatòria.
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Catalunya sí, España también
Las próximas elecciones catalanas son muy importantes. Los no 
separatistas tenemos una magnífi ca oportunidad de enterrar de una vez por 
todas a un gobierno autonómico que se ha empeñado en sacarnos de España 
y de la Unión Europea. Llevan años jugando con nuestra prosperidad, con las 
pensiones y con la recuperación económica que crea empleo. Utilizan este 
debate para fracturar la sociedad, y torpedear la convivencia. La independencia 
es una cortina de humo para evitar que se hable de la bancarrota de la 
Generalitat, para eludir sus responsabilidades políticas ante la putrefacta 
corrupción que alcanza a todas las esferas del separatismo en Cataluña.  

Me gustaría que plantaran cara sin complejos todas aquellas 
personas que no quieren romper sus vínculos con nuestros compatriotas 
españoles, aquellos que saben que la independencia es un “mal negocio” y 
que encuentran un sinsentido levantar nuevas fronteras en pleno siglo XXI. 
Miles de familias encontramos en el resto de España nuestras raíces. Somos 
hijos de una generación de españoles que vinieron a esta bonita tierra a 
labrarse un futuro con el sudor de su frente. Es muy triste que ahora algunos 
nos hagan sentir extranjeros en nuestra tierra. Hay candidatos que nos 
presentamos a las elecciones con la voluntad de unir, de sumar y de construir. 
Otros, tristemente, sólo están en restar, romper, separar y destruir lo que hemos 
hecho entre todos durante muchos años. ¡Plantemos cara!

La otra cara de la Fiesta Mayor
En los próximos días darán comienzo las fi estas en nuestro querido 
municipio, la tan esperada “Festa Major”: unos días donde reina la diversión 
y la ilusión, y el ambiente se torna festivo y alegre. ¿Pero será igual para todos 
nuestros conciudadanos? ¿Y esas familias que no comparten esa apreciación 
porque viven rozando el umbral de la pobreza o simplemente no se pueden 
permitir un gasto extra? Familias que no pueden montar a sus infantes en los 
“cacharritos” de la feria; parejas que no pueden darse el lujo de “tomarse 
unas cañas” en cualquiera de las carpas; abuel@s sin oportunidad de dibujar 
una sonrisa a sus nietos con un globo o un algodón de azúcar; de todas esas 
personas no nos podemos olvidar en estas fechas.

Lamentablemente, vivimos en un tiempo en el que la igualdad 
social se asemeja a una de las mejores historias de Steven Spielberg, donde 
los derechos fundamentales quedan lejos de ser derechos; no obstante, el 
Estatuto de Autonomía de Catalunya (2006) señala que “los poderes públicos 
deben velar por la plena integración social, económica y laboral de las 
personas y los colectivos más necesitados de protección, especialmente de los 
que se encuentran en situación de pobreza y riesgo de exclusión social”. Por 
todo ello debemos aunar fuerzas y luchar. Buenas fi estas – Bones festes

    @Guanyemprat        Guanyem - Ganemos El Prat          

Alegria, és Festa Major!
Hem començat amb força la feina de representació de tota 
la ciutadania. En aquest temps, estem treballant per esbrinar: 
1/ Si ha pogut haver-hi una cessió de parada al mercat municipal amb 
càrregues econòmiques endarrerides. 2/ Hem demanat explicacions 
al tinent d’alcalde sobre la manca de resposta i termini de resolució 
a la comunicació de risc laboral presentada pels treballadors de 
l’Ajuntament fa sis mesos. 3/ Hem comentat amb el responsable de 
cultura la lentitud per solucionar les precàries condicions en què estan 
les entitats de cultura popular de la Federació “El Nus”. L’Ajuntament 
fa un any que paga 1.500 € al mes per un local provisional al qual 
les entitats encara no han pogut accedir. 4/ Hem proposat obrir 
l’organització de les properes Festes Majors a una Comissió de Festes 
Populars amb representants de la societat civil, entitats i l’Ajuntament.

Desitgem que gaudiu d’una bona Festa Major amb seny i 
civisme, com sempre. I no us oblideu que el diumenge 27S estem cridats a 
exercir el nostre dret a decidir per escollir el nou Parlament de Catalunya, 
un Parlament que, si hi ha una clara majoria, ens pot dur a crear un nou 
país on tothom participarà a fer-lo més just, econòmicament i social.

elprat@esquerra.org

‘La revolució dels somriures’
Després de les vacances d’estiu, encetem un nou curs polític que 
comença amb el 27 de setembre com a data assenyalada, amb les que 
probablement seran les eleccions al Parlament de Catalunya més importants 
des del restabliment de la democràcia. En això, hi estan d’acord tots els 
partits, tot i que per motius ben diferents. Molts es poden preguntar, de 
bona fe, per què hem arribat fi ns a aquest punt. Aquestes eleccions no 
s’han precipitat per la decisió eixelebrada de ningú en particular, sinó 
per la necessitat d’exercir el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. 
L’encaix amable entre Catalunya i l’Estat espanyol no ha estat possible i 
les urnes s’han convertit en l’únic camí per a resoldre aquest confl icte.

Molts hem decidit posar la il·lusió per davant de la resignació, 
i fer un pas endavant. No anem en contra de ningú, sinó a favor dels 7 
milions i mig de catalans, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que 
parlin. No es tracta de trencar amb res ni amb ningú, sinó de tenir un 
Estat que ens vagi a favor i no en contra i que no ens impugni cada 
decisió que fem per ajudar la nostra gent. El moment és únic i excepcional. 
Ara és l’hora de fer un nou país entre tots i per a tots. No vull acabar 
aquestes línies sense desitjar-vos a tots una molt bona Festa Major.

www.ciuelprat.cat
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La Catalunya social i el 27S
Aquest any celebrarem la Festa Major en dates d’eleccions 
autonòmiques. En pocs dies, els carrers del Prat s’ompliran de color i festa, 
alhora que es veuran carpes, mítings i polítics. Tots coincidim en la importància 
de la jornada del 27-S. Per a nosaltres, la gent de “Catalunya Sí Que Es Pot”, 
és l’oportunitat d’un canvi per fer un país on càpiguen totes les sensibilitats, 
posant sempre al centre el benestar de les persones. “Catalunya Sí Que 
Es Pot” reuneix gent d’ICV, EUiA, Podemos, Equo i molta gent que no té 
cap afi liació però vol un canvi real de polítiques. Encara que el nom és 
nou, podem dir amb orgull que som la Catalunya d’esquerres de sempre, 
plural, oberta i amb voluntat de lluita i de govern. Volem retornar a la gent 
la dignitat que les polítiques d’austeritat ens han fet perdre, redistribuir la 
riquesa perquè els rics siguin menys rics i els pobres menys pobres i denunciar 
fi ns l’últim alè aquells que han fet negoci del govern de Catalunya. 

Voldríem que tothom fes memòria i que el dia 27 comencem a 
recuperar els serveis públics, que la transparència i la democràcia retornin a 
la vida política i l’economia, que fem realitat el somni d’una llar per a tothom 
i que les bases d’aquesta nova Catalunya social siguin la igualtat i la justícia. 
Perquè, com diu Lluís Rabell, “venim de molt lluny i anem més lluny encara”.

www.iniciativa.cat/elprat

Sortim d’aquest “lío”
Després del descans estival tornem a la vida política amb 
una nova convocatòria electoral, en aquest cas la de les eleccions al 
Parlament de Catalunya que tindran lloc el proper 27 de setembre. 
Serà la segona vegada que el president Mas avança unes eleccions, el 
que demostra un fracàs polític evident, i ja ens anuncien que, en cas 
que guanyi, tornarà a convocar-ne unes altres al cap d’un any i mig.

Els socialistes estem preparats per afrontar aquest repte. Volem 
compartir amb tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya el nostre 
doble objectiu de fer una Catalunya millor i una Espanya diferent. Una 
Catalunya millor, capaç d’impulsar la reactivació econòmica i la creació de 
llocs de treball, de lluitar contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió. Una 
Catalunya emprenedora i sense retallades, capaç d’enfortir l’autogovern, 
de promoure la nostra identitat plural i de defensar els nostres interessos. 
Una Catalunya capaç de negociar un nou acord amb la resta d’Espanya. 
I una Espanya diferent. Una Espanya federal, progressista i que consolidi 
el canvi que va començar a les darreres eleccions municipals. I que 
sàpiga integrar les diferents realitats que la componen. Volem sortir de 
l’embolic en què ens han fi cat Mas i Rajoy, i tenim solucions per fer-ho.

    @PerezJP_    http://juanpedroperez.cat/

Septiembre de Fiesta
Septiembre es sinónimo de Festa Major. Muchas personas nos 
lanzaremos a la calle a disfrutar de las actividades. Trabajaremos para que de 
cara al año que viene se puedan llevar a cabo medidas sociales y de creación 
de empleo que den como resultado una mejora en la economía de cada hogar 
de nuestra ciudad y así conseguir que las familias recuperen su autonomía 
fi nanciera para que, entre otras cosas de primera necesidad que muchas no 
tienen cubiertas, puedan también disfrutar de las fi estas. Esta fi esta coincide 
con otra: la de la democracia. Estaremos por el cambio social, por el derecho 
a decidir en todo y por la radicalización democrática de las instituciones. 
Estaremos en la candidatura de las personas y el programa que nace de las 
luchas sociales, que pretende devolver el protagonismo a nuestro pueblo 
en contra de los intereses fi nancieros y de aquellos que venden nuestros 
hospitales y escuelas mientras se envuelven en banderas y embargan sus sedes. 

Estas no son las elecciones del Sí o el No que pretenden los 
que han hundido al pueblo catalán en la miseria. Son las elecciones 
autonómicas para rescatar a todas las personas que viven, estudian, 
trabajan y luchan en Catalunya. Estaremos en la candidatura Catalunya 
Sí Que Es Pot, por el cambio social en Catalunya. Felices fi estas.

    @sepuede_prat       @podemos_elprat       Se Puede El Prat

Una Cataluña para tod@s
Somos muchos los catalanes y catalanas que nos sentimos 
desamparados por un Govern de la Generalitat que ignora nuestros 
problemas reales (paro, sanidad, educación, dependencia, 3%...) y que sólo 
mira por un único tema: la independencia. De ti depende que construyamos 
una sociedad donde impere la concordia entre vecinos y paremos de vivir 
constantemente cabreados sembrando rencor y división. Tienes la opción 
de que entre todos empecemos a generar oportunidades de progreso y 
justicia social o que sigamos desperdiciando el tiempo e importantes sumas 
de dinero público en levantar muros y espantar empresas. Puedes probar 
y confi ar en quienes tienen las manos totalmente limpias o en los que 
durante 30 años, por acción u omisión, están bajo la sospecha del 3%. 

Tú tienes la última palabra de decidir si prefi eres una opción 
sensata que respete las leyes democráticas de un estado reconocido 
internacionalmente, como es España, u optar por quienes amenazan en 
subirse a un balcón a declarar la independencia unilateralmente. Este 
próximo 27S tienes la oportunidad de hacer que todo cambie. Te invito a 
que confíes en Inés Arrimadas y en Ciutadans y que juntos construyamos 
una Cataluña para TOD@S. Bona Festa Major!

    @antoniomiguelrr        @Cs_ElPrat
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Durant els mesos de primavera i estiu, diversos 
agents cívics de l’Ajuntament han realitzat diverses 
campanyes informatives per millorar el civisme 
i la convivència a la ciutat. Les campanyes s’han 
centrat en els usos dels espais públics i s’ha donat 
prioritat a grans espais com la pl. de Catalunya.

                                        AGENTS CÍVICS FAN CAMPANYA PER LA CONVIVÈNCIA

El cap de setmana del 5 i 6 de setembre es van 
celebrar noves edicions de la Fira Fora Estoc i la 
Botiga al Carrer, organitzades per associacions de 
comerciants per tal d’oferir els darrers productes 
de la temporada d’estiu a molt bon preu. 

LES BOTIGUES TREUEN LES OFERTES AL CARRER

Durante todo el mes de septiembre el Centro de 
Normalización Lingüística El Prat tiene abiertas las 
inscripciones para los cursos de catalán para personas 
adultas. Si quieres aprender a hablar o escribir en 
catalán, dirígete al CNL, en el Centro Cultural El Remolar, 
c. Ramon Llull, 12, tel. 933 790 050, ext. 5560.

CURSOS DE CATALÁN PARA ADULTOS
Els espais naturals del Delta del Llobregat acolliran 
diumenge 4 d’octubre la celebració del Dia Mundial 
dels Ocells. Al punt d’informació dels Espais 
Naturals del Riu es farà un taller de papirofl èxia. 
També s’organitzaran visites guiades, anellament 
i identifi cació d’ocells, etc. Hi haurà un sevei 
d’autocar entre la pl. Catalunya i els Espais Naturals. 
Tota la informació a www.deltallobregat.cat

EL DIUMENGE 4 D’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DELS OCELLS
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El 10 de setembre es va fer al Prat la commemoració de la Diada Nacional. L’escultura Arc d’esperança, a la pl. Mestre Estalella, 
va ser el centre de l’acte, que va comptar amb ballada de sardanes, música de banda, cant coral, parlament de l’alcalde, 
Lluís Tejedor, i ofrena fl oral d’entitats de la ciutat. A les fotografi es, l’alcalde i els portaveus dels grups polítics municipals que 
van acudir a l’acte i, a la dreta, pilar dels Castellers del Prat aixecat després de les ofrenes fl orals. Vídeo a www.elprat.tv

COMMEMORACIÓ DE LA DIADA NACIONAL AL PRAT

La temporada de platja al 
Prat ha estat excel·lent 
pel que fa a la qualitat de 
l’aigua, tal com han anat 
certifi cant al llarg de l’estiu 
les analítiques periòdiques 
que ha fet l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Amb relació a 
anys anteriors ha millorat la 
seguretat, ja que enguany 
s’ha comptat amb tres torres 
de vigilància, que ofereixen 
més visibilitat que les cadires 
elevades i milloren el servei. 

EXCEL·LENT TEMPORADA DE PLATJA  

Les persones que vulguin 
fer alguna tasca de manera 
voluntària es poden apropar 
al Punt del Voluntariat, 
situat a les Cases d’en 
Puig, on trobaran tota la 
informació, els àmbits en 
què es pot col·laborar, les 
crides actuals i formació 
inicial i continuada. 
Més informació a 
www.elprat.cat/voluntariat

VOLS FER VOLUNTARIAT? 
APROPA’T A LES CASES D’EN PUIG
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Sr. Chinarro són tot un referent en l’escena indie. Amb 

més d’una quinzena de treballs publicats, si una cosa destaca 

de la seva proposta és la figura d’Antonio Luque com un dels 

millors lletristes del panorama musical espanyol. Presentaran 

els seu darrer disc, Perspectiva caballera.

León Benavente és una confluència geogràfica i sonora 

que ha estat una de les revelacions musicals de les darreres 

temporades. Un punt de trobada de trajectòries, sons i estils 

que es reflecteix damunt de l’escenari. 

Tanca la nit una sessió a 4 mans a càrrec de dos grans Dj’s de 

la ciutat: La Frizz i Koji Kabuto. 

Divendres 30, a les 23 h. Entrada: 10 €

A Olivia y Eugenio, mare i fill 

enfronten una situació extrema 

on es qüestionen valors que 

sorgeixen en temps de crisi. La 

tragèdia s’acosta irremeiable-

ment a Olivia, que rememora 

la seva vida, passant comptes 

d’una manera sincera amb tots 

aquells que presumeixen de ser 

normals. Sobre aquests, Olivia es 

planteja si són més normals que 

el seu fill Eugenio, un jove amb 

síndrome de Down. Finalment, 

qui és normal en aquesta vida?

Teatre Modern
Diumenge 11, a les 19 h
Entrada: 15 €

Sr. Chinarro i León Benavente en concert
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Òpera Gran Teatre Liceu
Lulú, d’Alban Berg

Lulú es mou en un món oníric i asfixiant. La seva 
bellesa i atractiu condueixen els homes que la 
coneixen a una mort tràgica. Òpera del segle XX 
enregistrada al Liceu l’any 2010. 
Presentació de Miquel Àngel Martínez 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 18, a les 18 h

Jam Session
Comença la temporada i tornen les Jam Sessions. 
La primera serà una Jam Session outdoor a la 
terrassa de La Capsa. 

La Capsa. Diumenge 18, a les 20 h

La Capsa Acció Musical 
Assemblea oberta i 
participativa adreçada a  
persones interessades en 
la música i músics del Prat. 
Un espai de trobada, debat 
i participació per crear, 

definir i treballar en projectes compartits entre 
músics, ciutadans i La Capsa. 

La Capsa. Dijous 22, a les 19 h

Ellos + Joe Crepusculo 
en concert
Nit amb dues bandes 
amb una trajectòria 
ja consolidada. Ellos 
presentarà el seu cinquè 
treball, Pop Cabrón i Joe 
Crepusculo, amb el seu 

nou disc Nuevos Misterios, omplirà la pista de 
ball amb una proposta fresca i despreocupada. 

La Capsa. Divendres 9, a les 23 h
Entrada: 10 €

Hardcoremetalpunk 90’s 
not dead!

A mitjans dels anys 90 
l’escena del hardcore 
va tenir un seguiment 
ampli a mitjans. Tres dels 
grups que van emergir en 
aquell moment, Afraid 

to speak in public,  X-Milk i 24 ideas arriben 
a l’escenari de La Capsa per recordar que el 
Hardcoremetalpunk dels 90 té més a dir que mai.

La Capsa. Dissabte 10, a les 23 h
Entrada: 6 € amb consumició
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Somiant en cocodrils, 
d’Antòn P. Txèkhov

Dues farses de Txèkhov conviuen 
en un mateix espai, canviant 
només els elements escenogràfics.

Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish. Dissabte 3, a les 20.30 h i diumenge 4, 
a les 19 h. Entrada: 6 €

Festib@ll
Mostra de diferents companyies de dansa i ball. Festival 
a benefici dels malalts d’alzheimer. 
Organització: Voluntaris de l’AFA Baix Llobregat

Teatre Modern. Diumenge 4, a les 18.30 h. Entrada: 12 € 

Cia. Posición 12 Teatro
Cabaret La llave
Un grup d’artistes oblidats i que no saben on 
mostrar el seu art, queden tancats al camerino 
d’un cabaret d’un teatre desconegut. Una 
tragèdia és a punt de succeir. Què passarà? 
Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish. Dissabte 24 i diumenge 25,  
a les 20.30 h. Entrada: 6 €

Cicle de lectures dramatitzades
No obris els ulls, de Francis Lorenzo
Amb Lolo Herrero i Conchi Almeda
Direcció: Montse Enguita

Teatre Kaddish. Divendres 30 d’octubre,
a les 21 h

9SON en concert
Concert d’aquesta 
jove banda per 
presentar a 
l’escenari el seu 
últim disc Íssim. Se 
sumen al Pratilleure, 
per tancar la jornada 
amb els seus sons 

mestissos i molta festa. Organització: 
Comissió de les entitats de Lleure

La Capsa. Dissabte 24, a les 22 h

Club de 
Testers. 
Known
Demostració en 
viu del funcio-

nament de known, aplicació web 
per crear un lloc personal.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 27, a les 19.30 h 

Pequeñas mentiras piadosas
Projecció del film, amb la participació del director, 
Niccolò Bruna i el productor, Adrià Lahuerta. 

Cine Capri. Dimecres 7, a les 20 h

Cine Club
La Jaula de oro de 
Diego Quemada-Díez
2013, Mèxic. Idioma: castellà. 
Un grup d’adolescents 
abandona Guatemala amb la 
idea d’arribar als Estats Units. 

Serà un viatge ple de pors, injustícies i dolor.

Prèviament es projectarà el curt: Enlloc, de Biel 
Durán, Ferran Rañé i Mariona Casanovas 

Cine Capri. Dimecres 14, a les 19.45 h

El cine de Frida
La vida secreta de les 
paraules
En una plataforma petrolífera, aïllada en mig 
del mar, ha succeït un accident. Una dona 
solitària que intenta fugir del seu passat va allà 
per a cuidar d’un home. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida 
Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dijous 1, a les 17 h

Dividits de Martí Casas
Curtmetratge del Curs de Cinema de l’Escola 
d’Arts del Prat, en què col·labora Estudio de Cine

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 3, a les 20 h
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Vértices de Francesc Cánovas
Amb Albert Riballo, Lolo Herrero, Pedro 
Olivares, Maria Lanau i Maria Donoso.

El secret que portava guardant en Marc 
des de feia un any, ha estat descobert, i ara, 
haurà d’afrontar aquest fet.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 24, a les 20.30 h

Programació del Cine Capri
Estrena simultània de: Marte (16, 17 i 18) i 

Hotel Transilvania 2 (23, 24 i 25)
Altres pel·lícules: Hitman: agente 47, 
Regresión, etc.
Més informació truqueu al 93 379 59 43 o a 
la web www.cinecaprielprat.com 

Club de 
gastronomia 
amb Rafael Punyet

Rafael 
Punyet, 
membre 
del col·lec-
tiu de cui-

ners pratencs Cookingrup, 
demostrarà la seva destre-
sa amb la gastronomia del 
llunyà Orient. 

Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa. Dijous 29, 
a les 19 h. Entrada: 4 €



Els sons visibles
Exposició fotogràfica dins el projecte Música a 
l’abast, que pretén fomentar la igualtat d’oportunitats 
en les arts. Organització: Fundació Rubricatus

Cèntric Espai Cultural. Del 8 al 31 d’octubre
Inauguració: divendres 9, a les 18 h

L’Artesà, 5 propostes per un 
nou teatre municipal
Exposició de les 5 propostes seleccionades per al 
projecte arquitectònic del nou teatre de l’Artesà.  

Cèntric Espai Cultural. Del 2 al 25 d’octubre 
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NOVES EXPOSICIONS
Ángeles Urretavizcaya
Migrants

Instal·lació 
amb petites 
peces de fang 
que contenen 
el doble desig 
de l’ésser humà 
de marxar, 
i alhora 

de quedar-se en un lloc, envoltats 
per grans paisatges abstractes que 
representen llocs de pas.
Organització: Escola d’Arts del Prat

La Saleta. Del 7 d’octubre al 18 de 
desembre
Inauguració: dimecres 7, a les 20 h

13è Clic Prat. Mostra’ns 
la Festa Major
Exposició col·lectiva de les obres 
guanyadores i una selecció de les obres 
presentades al concurs participatiu de 
Festa Major “Clic Prat”

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 24 d’octubre al 22 de novembre
Inauguració: dissabte 24, a les 
20.30 h (en el marc de la 6a Fotofesta)

Ramon Mercader, l’home del 
piolet d’Eduard Puigventós
Biografia de l’assassí català més famós de 
la historia, que es llegeix com una història 
d’espionatge i seducció, identitats falses, 
complots i traïció. Organització: Associació E3

Cèntric Espai Cultural. Divendres 2, a les 19 h

El fruit del baobab 
de Maite Carranza
Maite Carranza presenta la 
seva última novel·la, on fa un 
retrat de la realitat quotidiana 
de tres dones de diferents 

cultures que viuen a la ciutat de Mataró.

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 20, a les 19 h
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“Creació i realitat”
 amb Stella Rubio

No sempre la 
primera idea 
és la que es 
desenvolupa 
finalment, però sí 
acaba sent la idea 
que mou la resta 

d’accions, podem dir que el procés 
creatiu és l’essència del resultat final.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 6, a les 19.15 h
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Ciutats defensores dels Drets Humans 2015 
Organització: Programa Solidaritat, Cooperació i DDHH i Pau – 
Departament Ciutadania 

Amb Elena Maleno i Pedro Pantoja, moderada per Mireia Vehí  
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 5, a les 19 h
Amb Maryam al Khawaja i Andres Krakenberger, moderada per 

Bertran Cazorla  
Cèntric Espai Cultural. Dijous 8, a les 19 h

50 anys d’educació al Prat i a Catalunya 
Organització: Cooperativa Obrera de Vivendes

Cèntric Espai Cultural. Divendres 16, a les 19 h

Dietari de primavera i tardor 

de Vicenç Tierra
Antologia de textos que es poden 
llegir autònomament com a contes 
sobre la vida quotidiana o com el 
dietari d’un diletant preocupat per 
la cultura i aspectes socials.

Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Divendres 23, a les 19.15 h

ENCARA POTS VISITAR
13 artistes, 1 història
Tretze artistes locals treballen una obra 
personal vinculada a la història del Prat. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 29 de novembre

Premi Catalunya de 
Fotografia
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 18 d’octubre

6a Fotofesta  
Jornada 
d’activitats 
relacionades 
amb el món de 
la fotografia: 

demostracions pràctiques, 
xerrades, gimcana familiar i ex-
posicions amb la col·laboració 
d’entitats i col·lectius fotogràfics 
de la ciutat. Més informació a 
www.ccjardinspau.org
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Dissabte, a les 10 h

Jornades #sucret2015: 
La ciutat com a escenari   
Obertes les inscripcions per als 
tallers: 
Ràdio experimental, 
amb Emisiones Cacatúa
Rellegint la ciutat, 
amb Yolanda Domínguez
Recetas urbanas, 
amb Santiago Cirugeda
Inscripcions del 5 al 30
Preu: 12 €/taller. Les places s’adju-
diquen per ordre d’inscripció.  
Més informació i inscripcions: 
www.unzip.elprat.cat  

Club excursionista d’art: 
Visita a Salamina i TPK

Inciativa 
d’Unzip per 
conèixer al-
guns centre 
de creació i 
producció 
artística 

de Catalunya. Cal inscripció 
prèvia a unzip@elprat.cat

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 10, a les 9.30 h  

XIV Certamen de poesia 
Rafael Alberti 
Acte de lliurament de premis i lectura 
dels poemes premiats. 
Organització: Casa de Andalucía del Prat

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 31, a les 19 h

Concurs popular 
de poesia
Unzip i el projecte artístic 
A l’est i a l’oest convoquen 
aquest concurs de poesia que 
proposa crear poesies d’estil 
lliure i de temàtica oberta a 
partir de l’eslògan El Prat, el 
meu lloc al món. 
Més informació: 
www.unzip.elprat.cat

Data límit de presentació: 
6 de novembre

ReaccionaDos  amb Rosa Maria Artal, 
Àngels Martínez i Sergi Picazo
El 2011 es va presentar Reacciona mentre al carrer una onada 
d’indignació va donar lloc al 15M. En aquesta segona part es tornen a 
plantejar qüestions clau a les quals responen diferents especialistes. 

Cèntric Espai Cultural. Dijous 29, a les 19 h



TALLERS 
Art en família  
Blancaneus i les infinites famílies 

amb Cicle Violeta 
Activitat recomanada per 
a infants de 4 a 9 anys, 
acompanyats d’adults
Fugint de la madrastra, la 
Blancaneus va a parar a 

un bosc màgic on tot el seu món es capgira.

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

Kit (Klub Infantil Tecnològic) 

Pintar amb llum
Activitat recomanada per a nois i noies de 
9 a 12 anys
Dibuixarem línies i formes a l’aire amb llums 
de colors i les fotografiarem, amb resultats 
espectaculars. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 15, a les 17 h. Cal inscripció prèvia

Cada mes la Biblio 
fa tallers. Tastet d’equilibri
amb Cia el Negro y el Flaco
Jugarem a pujar-nos a diferents aparells i 
intentar mantenir el nostre equilibri. 

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 21, a les 18 h

JOCS
Racó del Joc: 
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 17.30 h 
Grup de grans (de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 3. Estampació de samarretes
Dissabte 10. Figures de fang 
Dissabte 17. Contes de tardor
Dissabte 24. Panellets 

TEATRE i MÚSICA
Cia. la Closca
El cargol Mossi i el cuc
Una tarda, un cuc entremaliat, juganer 
i molt divertit coneix un cargol solitari, 
tímid i desconfiat que tancat dins la seva 
closca no deixa d’esternudar.
Organització: AMPA Escola del Parc

Centre Cívic jardins de la Pau
Diumenge 4, a les 12 h. Entrada: 1.5 € 

El Replà Produccions
Les princeses també es 

tiren pets
La Reina del Mirall vol 
trobar el llibre màgic 
que explica tots els 
secrets de les princeses 

més famoses del món. Teatre musical. 
Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern. Diumenge 18, 
a les 18 h. Entrada: 6 € 

Trencamadres
La castanyera surt a 
ballar
La senyora Pepeta, en Marrameu o el 
Bolet Petitó són algunes de les cançons 
que La Castanyera ens farà ballar i 
cantar. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 27, a les 17 h

LECTURA

L’hora del conte
Activitat recomanada per a infants de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12h
Dissabte 3. Les tres princeses pàl·lides, 
amb Blai Senabre 
Dissabte 10. Calaix de contes, amb Lídia Clua

Dissabte 17. Patim, patam, 
patum, amb Santi Rovira
Dissabte 24. Contes sobre 
rodes, amb Anna G. Cuartero
Dissabte 31. Rufus i les pedres 

màgiques, amb Anna García

Dijous 8, a les 18.30 h. Storytime (conte en 
anglès): The Dressmaker

Dissabte 24, a les 11 h. L’hora dels nadons: 
Textures amb Elisabeth Ulibarri 

Laboratori de lectura 
en família
A través del mirall amb Marta Roig
Activitat adreçada per a infants entre 5 i 9 anys 
Forats negres, parets per travessar, portes de tres 
panys i un mirall... T’agradaria travessar-los?

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 29, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

12è concurs 
Petits Contes
Concurs d’escriptura de 
contes adreçat a l’alumnat 
de 3r, 4t i 6è d’educació 
primària. 
Més informació a 
www.ccjardinspau.org

Centre Cívic jardins de la 
Pau. Rebuda de contes 

del 2 d’octubre fins al 22 de novembre 

Activitats de lleure 
del mes d'octubre

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

Dijous 22 i 29 d’Octubre 
i 5 de Novembre
Cuidem el nostre sòl pelvià
Durant tres dimecres, realitzarem un taller 
teòric-pràctic on aprendrem a conèixer i 
sensibilitzar la musculatura de la pelvis. 
Inscripcions: programa lleure de la 
Gent Gran. Places limitades
Preu: 2 €

Dimecres 28  
Sortida: Borsa de Barcelona
Farem una visita guiada per aquestes 
instal·lacions que reben cada any més 
de 700.000 visitants. Utilitza la millor 
tecnologia per informar dels moviments 
del mercat en temps real. 
Inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades 
Preu: 3 €

I
nf

an
til

3er Pratilleure
Jornada plena d’activitats, jocs i ta-
llers que finalitzarà amb el concert 
de 9SON.Organització: Comissió 
d’entitats de lleure del prat
Jardins de Joan García Nieto
Dissabte 24, a les 17 h

DEL 13 D’OCTUBRE
AL 8 DE NOVEMBRE  
Exposició de Fotografies: 
“El Prat : 1964-1975”
Autor: Frederic Comas
A partir del 13 d’Octubre podràs gaudir 
un seguit de fotografies dels anys 1964 al 
1975.
Entrada lliure
Casal gent gran El Remolar
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Més teatre 
i música

El 15 de setembre passat es va presen-
tar al Teatre Modern la nova temporada 
d’arts escèniques al Prat, amb l’assistència 
d’algunes de les companyies protagonis-
tes i l’actuació dels pratencs David Faure 
i Anna García i els seus Contes Musicats!.

Infantil

El Teatre Modern i el Centre Cívic Jardins 
de la Pau apleguen la programació in-
fantil. El Grup Xarxa Prat és, en bona part, 
responsable de tirar endavant els espec-
tacles del Modern: Les princeses tam-
bé es tiren pets, Els colors del tic tac i El 
fl autista d’Hamelín. Als Jardins de la Pau 
tindran lloc els tallers de la cia. La Closca 
i els pratencs David Faure i Anna García.

Música clàssica

L’auditori Cèntric acollirà el tenor Roger 
Padullés i el pianista Josep Surinyac, que 
oferiran el concert d’obertura de la tem-
porada. L’Orquestra del Festival de Con-
cabella farà el segon concert. Tancaran 
l’oferta clàssica les projeccions d’òpera 
del Liceu: Lulú, d’Alaln Berg, i Norma, de 
Bellini.

Les associacions musicals de la ciutat 
també ens oferiran els seus concerts.

Teatre

La programació teatral compta amb tí-
tols i artistes com Ramon Madaula, Anna 
Sahún, Concha Velasco, El llarg dinar de 
Nadal i el Teatre Kaddish. L’humor de Xavi 
Castillo i de Santi Rodríguez donaran el 
contrapunt a la temporada.

El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
presenta un cicle d’Intercavis Teatrals en-
tre centres cívics de la comarca, una opor-
tunitat per a les companyies locals d’obrir 
fronteres i créixer en experiències ❧

Consulteu tota la programació a www.elprat.cat

Nova temporada d’arts escèniques amb
espectacles per a tots els gustos i públics

De dalt a baix: 
l’humorista 
Santi 
Rodríguez i 
les actrius 
Concha 
Velasco (Olivia 
y Eugenio) 
i Mercè 
Arànega (Un 
cel de plom).
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Refl exió
sobre la
història
del Prat

El dissabte 26 de setembre, a les 12 h, 
s’inaugura a Torre Muntadas l’exposició 
“13 artistes, 1 història”, que podrem veu-
re fi ns al 29 de novembre. La mostra 

ofereix una refl exió sobre la història del 
Prat a través de la visió de 13 artistes lo-
cals: Josep Van Balart, Abel del Castillo, 
Elisa García, Gabri Guerrero, Maite Marín, 

Silvia Martos, Xavi Mateo, Olga Merchán, 
Núria Oreja, Mariano Ríos, Stella Rubio, 
Tinta Fina i Maite Travé.

El fi l conductor de l’exposició són tres 
elements: l’aigua, la terra i la pedra. Cada 
element ocupa un espai propi dins la 
Sala d’Art Josep Bages i cada artista ha 
triat un d’aquests elements per realitzar 
i explicar la seva creació ❧

Més informació a 

www.patrimonicultural.elprat.cat

El dissabte de Festa Major s’inaugura l’exposició 

L’aigua i la terra representen 
la formació del territori del 
Delta. La pedra no hi és de 
forma natural i simbolitza la 
humanització del territori

TRES ELEMENTS

Les propostes artístiques 
són molt diverses: pintura, 
escultura, fotografi a, 
collage, audiovisual, 
entre d’altres

DIVERSES DISCIPLINES
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Cinc propostes per a l’Artesà

El projecte del teatre municipal de l’Artesà serà una de les obres més importants del present mandat.

L’Ajuntament vol donar a conèixer a la 
ciutadania del Prat quines són les cinc 
propostes seleccionades per al projecte 
arquitectònic del futur teatre municipal 
del Centre Artesà. Per això es farà una 
exposició al Cèntric Espai Cultural, en-
tre els dies 2 i 25 d’octubre, on es mos-
traran les cinc propostes, que també es 
podran consultar a través del web mu-

nicipal (www.elprat.cat). Tothom que 
ho desitgi podrà donar-ne la seva opinió.

Triar la millor

Un total de 45 equips d’arquitectura i 
enginyeria es van presentar al concurs 
d’idees convocat per l’Ajuntament per 
a la redacció del projecte del teatre de 
l’Artesà. D’aquestes propostes 5 van ob-

tenir les puntuacions més altes al con-
curs, totes elles presentades per equips 
de prestigi reconegut: Álvaro Siza, Frechi-
lla & López-Peláez, Bosch-Forgas, Navar-
ro Baldeweg i Estudio Barozzi Veiga.

Més endavant, un jurat triarà la propos-
ta més adequada per realitzar el projecte 
executiu i l’obra, una de les més impor-
tants del present mandat municipal ❧

El Cèntric acull una exposició amb les 5 propostes per al projecte del nou teatre

Les cinc propostes també 
es podran consultar per 
Internet, a través del web 
municipal www.elprat.cat. 
Tothom en podrà opinar

TAMBÉ PER INTERNET

De les 45 propostes 
presentades al concurs se 
n’han seleccionat 5, entre 
les quals un jurat en 
triarà la guanyadora

DE 45 A 5, I DE 5 A 1
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Ajuts individuals per a 
l’educació superior

[ Entre els dies 1 i 16 d’octubre 
es poden presentar a l’OIAC les 
sol·licituds d’ajuts per a formació 
i transport, adreçats a persones 
nascudes entre els 1985 i 1997, 
empadronades al Prat i que acreditin 
estar cursant cicles formatius de 
grau superior, estudis universitaris, 
postgraus o màsters universitaris. Més 
informació a www.joves.prat.cat.]

Els horts socials amplien 
les places

[ El programa municipal d’horts 
socials ha passat de 2 a 7 grups, en 
els quals participen unes 30 persones. 
El programa ofereix un espai de 
cultiu grupal per a persones en risc 
d’exclusió social.]

Els Serveis Socials del Prat 
s’adhereixen al CUESB 

[ Els Serveis Socials de l’Ajuntament 
del Prat s’han adherit a l’acord entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana per a l’extensió dels 
serveis d’urgència i emergències 
socials que gestiona el CUESB 
(Centre d’Urgències i Emergències de 
Barcelona). Així, la ciutadania del Prat 
disposarà de tots els recursos humans, 
residencials, tècnics i materials que 
gestiona el CUESB, millorant la 
qualitat i resposta dels serveis.]

4t Seminari de Comunicació

[ Els departaments municipals 
de Ciutadania i de Joventut, en 
col·laboració amb El Prat Comunicació 
i el Teatre Kaddish, organitzen la 4a 
edició del Seminari de Comunicació, 
que és gratuït i té com a objectiu 
millorar les habilitats comunicatives 
de les persones que hi participen. 
Inscripcions a les Cases d’en Puig.]

El Prat acull unes jornades sobre drets humans

Reconeguts activistes 
internacionals ens visiten

Entre el 29 de setembre i el 10 d’octubre, 
el Prat acollirà, per tercer any consecu-
tiu, les Jornades Ciutats Defensores de 
Drets Humans. Es tracta d’un projecte 
conjunt de 13 ajuntaments catalans, 
l’Institut Català de Drets Humans, la Co-
missió d’Ajuda al Refugiat, la Casa Amè-
rica de Catalunya, la Diputació de Bar-
celona, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i el Fòrum de Síndics 
i Defensors Locals.

Aquest projecte té per fi nalitat valorar 
i donar suport a la tasca dels defensors 
i defensores dels drets humans, indivi-
dus, grups i organismes de la societat, 
que sovint posen en perill la seva vida 
i llibertat pel fet de reivindicar i exercir 
drets que són universals però no sem-
pre respectats. Cadascun dels municipis 
participants comptarà amb la presència 
de reconeguts activistes internacionals.

A la nostra ciutat vindran Helena Male-
no, activista del col·lectiu Caminando 
Fronteras, resident a Tànger, que treballa 
per la defensa dels drets del emigrants, 
especialment a la frontera de Ceuta i 
Melilla; Pedro Pantoja, sacerdot jesuïta 
format sota els preceptes de la teologia 
de l’alliberament que lluita per la pro-
tecció dels emigrants en territori mexi-
cà; Andrés Krakenberger, activista de-
fensor de l’abolició de la pena de mort; i 
Maryan Al-Khawaja, que va començar el 
seu activisme amb només 24 anys, arran 
de les protestes de la primavera àrab a 
Bahrain l’any 2011. Anar-los a escoltar 
segur que valdrà molt la pena ❧

Trobareu tota la programació                                                              

a www.elprat.cat

Emigrants, pena de 
mort i primavera àrab
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Ajuntament i entitats es mobilitzen
per acollir persones refugiades

L’Ajuntament del Prat de Llobregat està 
treballant amb les entitats integrants del 
Prat Solidari, la Taula per una Nova Ciu-
tadania i altres associacions de la ciutat 
per tal de coordinar accions solidàries 
vers persones refugiades. L’Ajuntament 
del Prat ja va manifestar públicament fa 

setmanes la seva voluntat d’adherir-se 
a la proposta de creació d’una Xarxa de 
Ciutats Refugi a nivell europeu, ciutats 
que s’han compromès a acollir perso-
nes que fugen dels seus països d’origen 
escapant de la guerra, la persecució i el 
terror.  

El Prat s’adhereix a la proposta de creació d’una Xarxa de Ciutats Refugi i es coordina 
amb les associacions solidàries de la ciutat per tractar aquesta crisi humanitària

El 15 de setembre passat, l’A-
juntament va celebrar una reu-
nió de coordinació amb més 
de 30 entitats de la ciutat, entre 
les quals AMPA, associacions 
veïnals, ONG per al desenvolu-
pament, entitats de nova ciuta-
dania, la Cooperativa Obrera de 
Vivendas, la Fundació Catalana 
Esplai, etc. 

La trobada, convocada per la 
regidora d’Igualtat, Joventut i 
Solidaritat, Anna Martín, i el re-
gidor de Cultura, Participació 
i Ciutadania, David Vicioso, va 
comptar amb la participació del 
president de la Comissió Cata-
lana d’Ajuda al Refugiat, Miguel 
Pajares.

A la reunió es van concretar 
les següents decisions: l’Ajunta-
ment fa una aportació extraor-
dinària de 5.000 € al Fons Català 
de Cooperació; s’obre un comp-
te solidari (ES91 2100 5000 52 
0200127924) per recollir apor-

tacions ciutadanes; es crea una comissió 
de treball que concretarà altres accions 
de sensibilització i solidaritat vers els re-
fugiats. Totes les accions es centralitzen 
des de les Cases d’en Puig. Trobareu més 
informació a www.elprat.cat ❧

Reunió de coordinació entre Ajuntament i entitats per tractar l’acollida de refugiats al Prat. 

Reunió de 
coordinació
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El paro de larga duración y la 
precarización social afectan 
de manera signifi cativa a 
las personas desempleadas 
de más de 45 años

PARO DE LARGA DURACIÓN

Ser mayor de 45 años, 
actualmente, en determinados 
ámbitos, se considera un 
obstáculo que difi culta el 
acceso de estas personas 
a un empleo digno

RIESGOS AÑADIDOS

Inserción laboral para 
mayores de 45 en paro
60 personas de El Prat con difi cultades especiales
participan en el programa piloto municipal “Jo puc!“
para lograr su integración en el mercado laboral

60 parados y paradas de El Prat, mayores 
de 45 años y con difi cultades especiales, 
participan en el programa piloto muni-
cipal “Jo puc!”, de acompañamiento per-
sonalizado e integral de inserción en el 
mercado de trabajo. El impacto de la pro-
longada crisis económica en el ámbito 

laboral ha supuesto un incremento del 
paro de larga duración y la precarización, 
de manera signifi cativa, entre las perso-
nas desempleadas mayores de 45 años.

En muchos casos, estas personas pre-
sentan riesgos añadidos de exclusión 
social y capacidades profesionales li-

mitadas que difi cultan su acceso a una 
puesto de trabajo digno.

Para afrontar esta problemática, el 
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
ha puesto en marcha este proyecto pi-
loto de orientación y acompañamiento, 
con el objetivo de mejorar las capacida-
des de inclusión social e inserción labo-
ral de estas personas.

Motivación y capacitación

El proyecto incluye un programa per-
sonalizado de motivación, capacitación 
en competencias básicas y acompaña-
miento de su inserción laboral en em-
presas del tejido empresarial de nuestro 
municipio.

En el marco del programa “Jo puc!”, el 
Ayuntamiento cuenta con la Fundació 
Intermèdia, entidad especializada en la 
mejora de las capacidades personales y 
laborales de las personas en situación de 
vulnerabilidad ❧

Sesión informativa del programa Jo puc! para mayores de 45 años, realizada en julio en el 
Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat.
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El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha 
ampliado en más de 4 millones de euros 
las subvenciones para rehabilitación de 
edifi cios y viviendas privadas en el área 
metropolitana durante 2015. También se 
han ampliado los plazos para solicitar las 
ayudas, hasta el 29 de enero de 2016, y 
para el informe de idoneidad previo, has-
ta el 30 de noviembre de 2015. El objeti-
vo es fomentar la rehabilitación del par-
que privado de edifi cios y de viviendas 
de residencia habitual y permanente.

Obras subvencionables:

[ Conservación del edifi cio (rehabilita-
ción de cimientos, estructuras,  instalacio-
nes, fachadas, cubiertas, medianeras…).
[ Mejora de la calidad y sostenibilidad 
del edifi cio (aislamiento, cerramientos, ca-
lefacción, refrigeración, placas solares…).
[ Mejora de la accesibilidad (instala-
ción o substitución de ascensores, supre-
sión de barreras arquitectónicas…).
[ Habitabilidad de las viviendas (ade-
cuación de las instalaciones, sostenibilidad 
y rehabilitación energética, adaptación a 
personas con movilidad reducida…).

Las subvenciones oscilan entre el 35% y 
el 50% del coste de las obras ❧

Ayudas para
rehabilitar
viviendas

Crecen las subvenciones y
el plazo para solicitarlas 

La instalación de ascensores es una de las actuaciones subvencionadas.

Oficina de Prat Espais.

Información 
en Prat 
Espais
Las personas de El Prat 
que quieran obtener 
más información sobre 
estas ayudas para 
la rehabilitación de 
edifi cios i viviendas 
pueden dirigirse a la 
Ofi cina Local de Vivienda, 
ubicada en Prat Espais, 
carretera de la Bunyola, 
49, tel. 933 705 054, 
www.pratespais.com.
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L’Ajuntament del Prat, mitjançant l’Àrea 
de Promoció Econòmica, Comerç i Ocu-
pació, convoca la 9a edició dels concurs 
d’idees i/o projectes empresarials “El 
Prat Emprèn” 2015. 

L’Ajuntament vol així fomentar la cul-
tura emprenedora a la ciutat i reconèi-
xer les iniciatives i projectes desenvolu-
pats entre l’1 d’octubre de 2014 i el 15 
d’octubre de 2015.   

Hi poden participar totes les perso-
nes emprenedores que hagin elaborat 
el seu Pla d’Empresa amb el suport i 
l’assessorament dels Serveis de Suport 
del Centre de Promoció Econòmica i 
que hagin posat o prevegin posar en 
marxa el seu projecte en el municipi. 

S’hi poden presentar  
candidatures fi ns el 
16 d’octubre al Centre
de Promoció Econòmica

Les candidatures es poden presentar 
fi ns el 16 d’octubre al Centre de Promo-
ció Econòmica. Els premis, dotats cadas-
cun amb 2.000 €, són els següents: premi 
a la millor idea i/o projecte  empresarial, 
premi a la millor idea i/o projecte em-

presarial en matèria de comerç i/o turis-
me i premi a la millor idea i/o projecte 
empresarial innovador i/o d’economia 
social i cooperativa ❧

Més informació a www.economia.elprat.cat

Imatge de la Jornada de l’emprenedor i l’emprenadora de l’any passat. 

Premis
als nous
emprenedors
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Torna el Quinto
Tapa Pota Blava

Del 8 d’octubre a l’1 de novembre se ce-
lebra una nova edició del Quinto Tapa 
Pota Blava, organitzat per l’Associació de 
Gastronomia i Turisme del Baix Llobre-
gat (AGT). 

Sisena edició

Aquesta serà ja la sisena ruta Quinto 
Tapa que es fa al Prat, un esdeveniment 
cada any més popular (en la passada 
edició es van vendre 75.000 tapes) i cen-
trat en el pollastre pota blava com a gran 
protagonista gastronòmic de qualitat, 
acompanyat dels productes de proximi-
tat del Parc Agrari.

Segons l’AGT, aquest serà el Quinto 
Tapa més gastronòmic, ja que diversos 
xefs col·laboradors de l’entitat han ofert 
assessorament als bars i restaurants que 
hi participen. 

Preus i premis

Podrem triar entre una tapa Pota Blava 
(3,5 €) o la tapa de la casa (2,5 €) amb 
un quinto de cervesa Moritz. Participant 
en el Quinto Tapa també podrem op-
tar a diversos premis, entre els quals un 
dinar al restaurant Sant Pau (3 estrelles 
Michelin), de Carme Ruscalleda. També 
podrem votar el millor cambrer i la tapa 
més gastronòmica. 

Mercat de                           
la plaça Blanes

Tres de les parades del mercat de la plaça 
Blanes oferiran una tapa Pota Blava i de 
producte de proximitat. A més, el gran fi -
nal de festa del QuintoTapa Pota Blava es 
farà el 7 de novembre en aquest mercat.

En el marc del Quinto Tapa Pota Blava 
s’organitzaran visites en bicicleta al Parc 
Agrari amb BiciCultura ❧

Tota la informació a www.quintotapa.cat

Del 8 d’octubre a l’1 de novembre, amb 
el pollastre del Prat com a protagonista
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PUBLICITAT
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Els plens municipals, en directe 
per streaming a través d’elprat.tv

Amb el començament del nou curs po-
lític, el portal audiovisual d’informació 
local www.elprat.tv reforça el seu 
compromís amb l’actualitat de la ciutat 
i emetrà els plens municipals en directe 
a través d’Internet, el que en termes tèc-
nics es coneix com a streaming. 

L’emissió en directe permetrà un se-
guiment més fàcil del debat polític local 
a tots els pratencs i pratenques, i més 
durant un mandat municipal en què els 
grups polítics amb representació han 
passat de quatre a vuit: ICV-EUiA, PSC, 
PP, ERC, C’s, Se Puede, Guanyem i CiU.

L’objectiu és apropar a la ciutadania l’actualitat política municipal, en un moment en 
què el Ple de l’Ajuntament ha passat de tenir quatre a vuit grups amb representació

El ple municipal se celebra 
una vegada al mes a la Casa 
de la Vila. Normalment té 
lloc el primer dimecres de 
mes a les 19 h, i està obert 
a la ciutadania. El Ple està 
integrat pels 25 regidors i 
regidores electes a les dar-
reres eleccions municipals. 
L’alcalde n’és el president. 
Entre les competències del 
Ple destaca l’aprovació del 
pressupost anual municipal, 
les ordenances fi scals, els 
reglaments municipals i el 
control i fi scalització dels òr-
gans de govern municipal.

Continguts 
destacats 
d’elprat.tv

Les notícies d’actualitat, cul-
tura i esports continuaran 
tenint el seu espai al portal 
elprat.tv. A l’apartat “Més” 
segueixen actives les sec-

cions “L’actualitat de la setmana en cinc 
minuts”, “Els més vistos”, “Els més valorats” 
o “El Prat a fons”, així com espais mono-
gràfi cs dedicats a la Festa Major i a la Fira 
Avícola. El portal audiovisual elprat.tv 
també es pot visualitzar des de qualse-
vol smartphone o tauleta ❧

                  Els plens municipals es podran seguir a partir d’ara en directe a través d’elprat.tv.

Un cop al mes
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Josep Costa ha deixat, aquest any, la 
direcció del Teatre Kaddish per donar 
pas a noves generacions, encara que 
ell sempre formarà part d’aquest grup 
de teatre que va néixer fa 40 anys i 
que prestigia la nostra ciutat en el 
món teatral català. Aquest any, ell és 
el pregoner de la nostra Festa Major.
Josep Costa i Teatre Kaddish són dos 
noms insolubles. Josep Costa, fa 40 
anys, va ser l’ànima d’aquest grup 
de teatre que al llarg de tot aquest 
temps ha donat grans professionals 
de l’escena, ha fet realitat els desitjos 
i les il·lusions de moltes persones i ha 
insufl at el gust pel teatre a diverses 
generacions de pratencs i pratenques.

“Si faig 
teatre és 
perquè, amb 
19 anys, vaig 
veure Hair a 
Londres.” 

Josep Costa
Pregoner de la Festa Major
Director de teatre, actor, 
professor d’interpretació 
i escriptor
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Amb 65 anys d’edat i més de 40 de dedicació al 
teatre, fem un recorregut per la seva trajectòria 
vital i professional. Amb moltes infl uències —les 
dels grans autors del teatre com Brecht, Williams, la 
generació beat dels anys 50, de poetes com Lorca, 
Alberti i Rimbaud—, Josep Costa ha dirigit un grup 
de teatre innovador, provocador, contestatari...

Com vas descobrir aquesta passió teva pel 
teatre?
Des de petit. Als meus pares els agradava molt el 
cinema i també el teatre, i em portaven a veure 
pel·lícules i obres de teatre d’adults. Jo sempre he 
odiat Walt Disney i les pel·lícules infantils. Amb 
molt pocs anys vaig veure la Raquel Meyer i la 
pel·lícula Un tramvia anomenat desig, que em 
va afectar molt, no sé pas què devia entendre! 
Amb 8 anys vaig venir a viure al Prat, perquè el 
meu pare treballava a La Seda, de cuiner. Vam 
venir a viure a les Cases de la Seda, on mun-
tàvem funcions al pati interior, un senyor tocava 
l’acordió, ballàvem..., m’entusiasmava! Els meus 
pares també viatjaven tant com podien, i em van 
portar a Roma, París, Londres... D’aquí ve l’altra 
meva gran passió: viatjar.

Com et vas formar?
Vaig estudiar al Prat, al Liceo Pratense, amb el Jau-
me Codina; després vaig anar a l’Escola Massana 
i, fi nalment, a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, 
la més moderna aleshores. Mentrestant, jo treba-
llava a La Seda, on vaig estar de comptable fi ns al 
1990. Durant tot aquest temps, excepte dos anys 
i mig que vaig agafar una excedència per viatjar 
i viure, vaig estar compatibilitzant la feina de La 
Seda amb les meves incursions teatrals.

Així, quan vas crear el teatre Kaddish, en-
cara treballaves a La Seda? Com va anar 
aquest començament?
Sí, quan sortia de treballar, a les 5 de la tarda, 
feia teatre. Fins que vaig fer 40 anys, i vaig decidir 
deixar La Seda per dedicar-me únicament al món 
del teatre. De fet, la primera vegada que vaig fer 
d’actor dalt d’un escenari va ser al Prat, devia te-
nir 16 o 17 anys. Aleshores hi havia una associa-
ció teatral, “la Cervantes”, on estaven l’Armando 
Aguirre i la Glòria Feu, entre d’altres. Amb ells 
vaig fer el meu primer paper, el d’un policia an-
glès, en l’obra Luz de gas. El teatre Kaddish va 
néixer el novembre de 1975, quan un grup de 
joves que volia fer teatre em van venir a trobar. 
Alsehores vam començar a assajar al petit local 
que tenia llavors “la Cervantes”. La primera obra 
que vàrem representar va ser Mujercitas, amb 
textos de Jean Cocteau i Eugene O’Neill, al  Casal 

de Cultura. Això va ser al febrer de 1976. Llavors 
encara no teníem nom.

D’on ve el nom de Kaddish?
Kaddish és el nom d’una oració jueva que reciten 
els fi lls quan els pares es moren. I també és un 
poema d’Allen Ginsberg que va dedicar a la me-
mòria de la seva mare i que va ser el primer text 
que vam treballar, però que mai no es va estrenar.

Com ha estat l’evolució del Kaddish en 
aquests 40 anys?
Ha evolucionat amb la societat, pensa que 
el Kaddish és més antic que el “Lliure”. En 
l’evolució del Kaddish hi ha hagut una cosa molt 
important, i és la implicació de l’Ajuntament del 
Prat. L’aspiració del grup teatral era, i continua 
sent, ser un espai de docència, d’ensenyament, 
de creixement, i això no és possible sense un 
local propi i estable. Aquest ens el va facilitar 
l’Ajuntament a les golfes de la Torre Muntadas, 
on podem fer els assajos i les representacions. 
Sense aquesta implicació municipal tot hauria 
estat molt més difícil, per no dir impossible.

Com és ara?
La gràcia del Kaddish és que les coses mai no 
s’han forçat, la gent hi ha entrat i n’ha sortit 
quan ha volgut. Hi ha gent que ha començat i ha 
convertit el teatre en la seva professió, d’altres 
que s’ho prenen com un entreteniment, d’altres 
ho deixen quan la vida els porta cap a altres llocs. 
Ara he deixat la direcció, perquè ja em toca jubi-
lar-me i perquè hi ha un grup de gent amb mol-
ta empenta i moltes ganes de continuar: el Pau 
Bou, l’Arnau Puig, la Blanca Pàmpols, la María 
Donoso..., tots ells molt bons professionals, que 
continuen el projecte.

I com és la teva vida de jubilat?
Sempre hi ha coses a fer. Ara em toca dirigir 
l’espectacle que es farà al Modern al desembre 
per celebrar aquests 40 anys. D’altra banda, con-
tinuaré fent d’actor o director quan em cridin. El 
teatre no és una cosa que puguis oblidar fàcil-
ment un cop l’has tastat.

Tu ja has estat una de les persones que ha 
rebut el Premi Ciutat del Prat. I ara, ets el 
pregoner. Com et sents? 
Són uns reconeixements molt importants, i n’estic 
molt agraït, encara que no ho considero d’una 
manera personal, sinó com un reconeixement a 
la feina del Teatre Kaddish ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]                                

Tant el Premi Ciutat del 
Prat com l’ocasió de 
ser el pregoner són uns 
reconeixements molt 
importants, i n’estic 
molt agraït, encara que 
no ho considero d’una 
manera personal, sinó 
com un reconeixement 
a la feina del Teatre 
Kaddish.

En l’evolució del 
Kaddish hi ha hagut 
una cosa molt 
important, i és la 
implicació de 
l’Ajuntament del 
Prat. L’aspiració del 
grup teatral era, i 
continua sent, ser un 
espai de docència, 
d’ensenyament, de 
creixement, i això no 
és possible sense un 
local propi i 
estable. Aquest 
ens el va facilitar 
l’Ajuntament a les 
golfes de la Torre 
Muntadas.



EL PRAT

36
octubre 15

Els Vikings Volei Prat agafen un nou im-
puls amb la signatura d’un conveni amb 
el Club Voleibol Barcelona CVB-Barça, en 
el qual participa també  l’Ajuntament 
del Prat, per a la promoció del voleibol 
a la nostra ciutat.

L’últim trimestre del curs passat ja es 
van fer activitats a diverses escoles del 
Prat amb el suport del Club Voleibol Bar-
celona. Aquest curs s’introdueix el vo-
leibol com a activitat extraescolar, amb 
l’objectiu a mig termini d’organitzar 
una competició escolar. 

El conveni també inclou la formació 
continuada dels entrenadors dels Vi-
kings amb els tècnics del Club Voleibol 
Barcelona, que permetran compartir els 
seus criteris tècnics i metodològics ❧

Acord entre el Vikings 
Volei Prat i el CVB-Barça

A fi  de promoure aquest esport a la ciutat

Infants practicant voleibol al pati d’una escola del Prat.

El Club Prat Triatló 1994  és un referent 
de l’esport pratenc al més alt nivell de 
competició, que ha aconseguit impor-
tants mèrits esportius temporada rere 
temporada.

Després d’una gran trajectòria, el club 
vol apropar aquest esport als més petits 
i posa en marxa l’Escola de Triatló Prat 
aquesta temporada 2015/16.

L’escola, formativa i d’iniciació, estarà 
oberta per a nens i nenes a partir dels 6 
anys i tindrà la seva seu al CEM Sagnier. 
Durant dos dies a la setmana es faran en-
trenaments a l’aigua (dimarts i dijous) i 

els dissabtes es combinaran els entrena-
ments de bicicleta i cursa. 

Créixer i millorar resultats

El Club Prat Triatló, aprofi tant la seva 
experiència i capacitació tècnica, crea 
l’Escola de Triatló Prat per avançar l’edat 
d’introducció a aquest esport i per enri-
quir l’entitat amb nous esportistes que, 
en un futur, ajudaran a créixer el club i 
millorar els seus resultats.

Més informació a l’ofi cina de l’entitat, al 
CEM Sagnier , i a www.prat-triatlo.com, 
escolatri.prat@gmail.com ❧

Neix una escola 
de triatló al Prat
El Club Prat Triatló 1994 s’apropa als més petits

Petits triatletes.
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La Cursa Popular de Festa 
Major, que en condicions 
normals s’hauria celebrat 
el diumenge 27 de 
setembre, es farà una 
setmana després, el 
diumenge 4 d’octubre, 
per evitar que coincideixi 
amb la jornada electoral. 
Raons de seguretat i de 
disponibilitat dels agents 
de la Policia Local han 
portat l’Ajuntament a 
prendre aquesta decisió.

LA CURSA POPULAR DE FESTA
MAJOR, EL 4 D’OCTUBRE

Del 12 al 19 de 
setembre, les 
instal·lacions del 
Padel Barcelona - El 
Prat van acollir el 
primer open obert a 
tots els participants, 
amb premis en 
metàl·lic per als 
guanyadors. Vídeo 
a www.elprat.tv

PÀDEL

El pavelló Joan Busquets ha acollit la 6a edició del 
Torneig de Tennis Taula del Prat, que organitza el club 
pratenc. Enguany han estat més de 70 els participants, 
dividits en dues categories: jugadors federats i la 
competició amateur. Vídeo a www.elprat.tv

                  TENNIS TAULA

Ja ha començat la lliga de Tercera Divisió, amb l’AE 
Prat oferint una imatge seriosa i solvent. L’entrenador 
pratenc, Pedro Dólera, comanda un equip que 
està cridat a estar a dalt al llarg del campionat.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT 
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