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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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El Concurs Fotogràfic “Delta del Llobregat”, que 
organitza l’Agrupació Fotogràfi ca Prat des de fa 24 anys, vol mostrar a tothom els impressionants valors 
estètics i naturals del delta del Llobregat (fl ora, fauna, paisatge). En aquesta 24ena edició s’han admès a 
concurs 202 obres, de les quals 40 a la categoria de paisatgisme, 
52 a la de caça fotogràfi ca, 61 a la de macrofotografi a 
i 49 a la d’Instagram. Les fotografi es guanyadores i
fi nalistes estaran exposades a la sala d’actes del 
Cèntric Espai Cultural fi ns l’11 de gener. Trobareu més 
informació i podreu veure més fotografi es al lloc web de 
l’Agrupació Fotogràfi ca Prat, www.afprat.org ❧

Les fotografi es guanyadores 
i les fi nalistes estaran 
exposades al Cèntric fi ns 
el dia 11 de gener, perquè 
tothom les pugui admirar

EXPOSADES AL CÈNTRIC

                         Primer premi de la categoria “Paisatgisme”: Playa-Prat, de Francisco Valverde.
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Primer premi de la categoria “Macrofotografia”: Calliphoridae, de José Antonio Maté. 

Primer premi de la categoria “Caça Fotogràfica”: Flamencs, de Lluís Mora.Primer premi de la categoria “Instagram”, de José Ruiz Solé. 

NOTA: Per raons de maquetació, 
aquestes fotografi es tenen un 
enquadrament i tractament 
diferents de les originals.
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El comercio local es una parte muy importante de la economía de la ciudad. En El Prat reconocemos en nuestro 
comercio los valores y las prestaciones de servicios que no encontramos en otros formatos. Los comerciantes 
son nuestros vecinos, nos conocen y forman parte de la comunidad, lo que facilita el trato cercano y la adapta-
ción de sus productos y servicios a nuestras necesidades.

En un mundo competitivo donde todo cambia con tanta rapidez, la labor de los comerciantes es ir adaptándose 
a las necesidades sociales, a fi n de hacer de su establecimiento un negocio de éxito. Gran parte de nuestros 
comerciantes lo están haciendo en todos los frentes que se les abren, desde la adaptación de los horarios hasta 
la mejora de la calidad de sus productos o la presentación de sus escaparates. Ponen trabajo, profesionalidad e 
imaginación y, así, el comercio de El Prat se va transformando y mejorando. Para verlo, basta con pasear por las 
calles de la ciudad, donde se refl eja el dinamismo de los comerciantes a lo largo de todo el año y donde hacen 
partícipe a toda la ciudadanía a través de diversas propuestas como son las noches del comercio, los concursos 
de escaparatismo, las ferias comerciales de calle...

El comercio local ha resistido los peores momentos de la crisis. Desde el Ayuntamiento hemos estado a su lado 
en los momentos más duros y hemos puesto en marcha diferentes políticas para darles apoyo, como exenciones 
de tasas, ayudas a la contratación y a la puesta en marcha de nuevos proyectos, etc. Ahora que parece que 
vivimos una cierta recuperación del consumo, el comercio de El Prat debe saber aprovechar sus oportunidades 
para consolidarse y volver a ser, como lo ha sido tradicionalmente, un sector generador de empleo.

Os animo a comprar en las tiendas de nuestra ciudad, porque el comercio local, en Navidad, más que nunca, 
nos será cercano y nos ayudará a hacer nuestras compras de la manera más responsable y amable.

Us animo a comprar a les 

botigues de la nostra ciutat, 

perquè el comerç local, per 

Nadal, més que mai, ens serà 

proper i ens ajudarà a fer les 

nostres compres de la manera 

més responsable i amable.

Os animo a comprar en las 

tiendas de nuestra ciudad, 

porque el comercio local, en 

Navidad, más que nunca, 

nos será cercano y nos 

ayudará a hacer nuestras 

compras de la manera más 

responsable y amable.

Per Nadal, comerç de proximitatLluís Tejedor  
L’alcalde

l comerç local és una part molt important de l’economia de la ciutat. Al Prat reconeixem en el nostre comerç els 
valors i les prestacions de serveis que no trobem en altres formats. Els comerciants són els nostres veïns, ens 
coneixen i formen part de la comunitat, la qual cosa facilita el tracte proper i l’adaptació dels seus productes i 
serveis a les nostres necessitats.

En un món competitiu on tot canvia amb tanta rapidesa, la labor dels comerciants és anar adaptant-se a les 
necessitats socials, per tal de fer del seu establiment un negoci d’èxit. Gran part dels nostres comerciants ho 
estan fent en tots els fronts que se’ls obren, des de l’adaptació dels horaris fi ns a la millora de la qualitat dels 
seus productes o la presentació dels seus aparadors. Hi posen feina, professionalitat i imaginació, i així, el 
comerç del Prat es va transformant i millorant. Per veure-ho, només cal passejar pels carrers de la ciutat, on es 
refl ecteix el dinamisme dels comerciants al llarg de tot l’any i on en fan partícip tota la ciutadania a través de 
diverses propostes com són les nits del comerç, els concursos d’aparadorisme, les fi res comercials de carrer...

El comerç local ha resistit els moments pitjors de la crisi econòmica. Des de l’Ajuntament hem estat al seu costat 
en els moments més durs i hem posat en marxa diferents polítiques per donar-los suport, com exempcions de 
taxes, ajuts a la contractació i a la posada en marxa de nous projectes, etc. Ara que sembla que vivim una certa 
recuperació del consum, el comerç del Prat ha de saber aprofi tar les seves oportunitats per consolidar-se i tornar 
a ser, com ho ha estat tradicionalment, un sector generador d’ocupació.

Us animo a comprar a les botigues de la nostra ciutat, perquè el comerç local, per Nadal, més que mai, ens serà 
proper i ens ajudarà a fer les nostres compres de la manera més responsable i amable.
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Les 4 claus

[1]

Els carrers comercials del

Prat constitueixen un 

veritable centre comercial 

a cel obert on podem 

trobar una àmplia gamma 

de productes de qualitat.  

[2]

Al comerç de proximitat 

ens podem estalviar cues 

i trobem un tracte més 

personal.

[3]
En època nadalenca, 

el producte fresc, 

l’alimentació, és 

protagonista. En aquest 

sector, els mercats són 

punts de referència i al 

Prat en tenim tres.

[4]
Més de 25 establiments 

del Prat participen en el 

projecte d’assessorament 

i acreditació “El Prat, 

comerç de qualitat”.

Per Nadal, 
compra al Prat

Les setmanes prèvies a les festes nada-
lenques molts de nosaltres fem les des-
peses comercials més importants de tot 
l’any: regals, aliments per als grans àpats, 
objectes per guarnir la casa, roba que 
volem estrenar... I, aleshores, on anar a 
comprar tot això esdevé una decisió 
important. Una bona opció és el comerç 
de proximitat, on ens podem estalviar 
cues i aglomeracions i on trobarem un 
tracte més personal per part del nostre 
veí o veïna que, a més, és el nostre boti-
guer o botiguera.

En aquestes dates, els carrers comer-
cials del Prat constitueixen un veritable 
centre comercial a cel obert on podem 
trobar una àmplia gamma de productes 
de qualitat. Els eixos comercials de la 
ciutat despleguen tot el seu dinamisme 
i es guarneixen amb banderoles i amb 
il·luminació i motius nadalencs.

Sector econòmic clau

Al casc urbà del Prat hi ha 715 establi-
ments comercials que donen ocupació 
a 1.346 persones. El comerç de proxi-
mitat representa el 37,7% del total 

d’activitats desenvolupades a la zona 
urbana i el 27,6% de l’ocupació. El 57,6% 
dels comerciants són empresaris/àries 
unipersonals i el 41,7% tenen entre dos 
i deu treballadors/es.

Presència a la  
Fira Avícola

Per al comerç del Prat, la Fira Avícola 
és el tret de sortida de la campanya de 
compra nadalenca. Com en anteriors 
edicions, el comerç local estarà present, 
en diferents estands i aparadors, a la 
Mostra Comercial, on desenvoluparan 
activitats promocionals. En el marc de la 
Fira també es lliuren els premis del Con-
curs d’Aparadors a les botigues més in-
novadores i creatives en la presentació 
dels seus productes.

Els mercats, referents 
del producte fresc

En època nadalenca, el producte fresc, 
l’alimentació, és protagonista. En aquest 
sector, els mercats són punts de referèn-
cia. Al Prat en tenim tres: el mercat mu-
nicipal, el del Remolar i el de la pl. Blanes. 
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La qualitat dels productes frescos que 
s’hi venen no té competència i sovint el 
preu no és més car que en supermercats 
o grans superfícies.

Els mercats són, a més de llocs de ven-
da de productes, espais on la gent es 
relaciona i on es crea un vincle de con-

fi ança entre el paradista i la seva clien-
tela. Els mercats, tot i la seva llarga tra-
dició, s’han anant adaptant als temps i 
a les noves exigències dels compradors, 
tot actualitzant la seva oferta, ampliant 
els horaris d’obertura i renovant les 
instal·lacions ❧

Aposta pel comerç 
de qualitat
Més de 25 establiments del 
Prat participen en el projecte 
d’assessorament i acreditació 
“El Prat, comerç de qualitat”, 
promogut per l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Comerç i 
Ocupació de l’Ajuntament amb 
el suport de la Diputació.
Per obtenir l’acreditació els 
establiments han d’elaborar, amb el 
suport d’experts, una diagnosi per 
valorar els seus punts forts i febles, 
detectar les oportunitats de millora 
i defi nir les mesures a prendre.
Una vegada assolits els objectius 
de millora, que comprenen 
aspectes de gestió, màrqueting 
i legislatius, l’establiment 
aconsegueix l’acreditació, que 
mostra amb una placa en un 
lloc visible de l’establiment.
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Iluminación 
navideña y 
banderolas
Como es tradición, las calles 
comerciales más dinámicas de El 
Prat vuelven a lucir iluminación 
navideña, entre el 27 de noviembre 
y el 6 de enero. Esta iniciativa 
demuestra el compromiso de los 
comerciantes de estas calles y de 
sus asociaciones con el modelo 
de comercio de proximidad, a 
fi n de hacerlo más atractivo. El 
Ayuntamiento se suma a este 
compromiso y aporta la mitad 
del coste total de la iluminación 
navideña, valorada en más de 
20.000 euros. Las calles de la ciudad 
que este año presentan estos 
adornos luminosos son Ferran Puig, 
Frederic Soler, Lleida y Riu Llobregat.

Los cinco ejes comerciales de 
la ciudad (Nucli Antic, carretera 
Marina - Lleida, Cèntric - Remolar, 
Riu Llobregat y Verge de 
Montserrat) se señalizan con más 
de 170 banderolas con el objetivo 
de obtener más visibilidad.

Activitats de dinamització comercial

Durant aquests dies, alguns eixos comercials organitzen activitats de dinamització, 
com ha estat el cas de la festa del Divendres Negre Black Fiday a Ferran Puig i 
carretera de la Marina, amb descomptes i animació musical en hores nocturnes. 
Els carrers de Ferran Puig i Frederic Soler tenen previstes les següents activitats: 

C. Ferran Puig
[ 6 de desembre, a les 18 h, activitat infantil.
[ De l’11 al 24 de desembre, joc dels caganers (trobar els caganers amagats 
  als aparadors del carrer i a les parades del mercat municipal).
[ 20 de desembre, a partir de les 18 h, tió de Nadal i cant de nadales. 
[ 22 de desembre, a partir de les 18 h, tió de Nadal i pares Noel al carrer 
  i al mercat municipal. 
[ 23 de desembre, de 18 a 20 h, activitat infantil al carrer i al mercat municipal, 
  amb pares Noel. 
[ 24 de desembre, d’11 a 13 h, pares Noel al carrer i al Mercat. Sorteig 
  d’una panera de productes de proximitat, al mercat municipal.
[ 2, 3 i 4 de gener, de 18 a 20 h, el patge reial recollirà les cartes dels infants. 
[ 4 de gener, a partir de les 18 h, cant de nadales al carrer i al mercat. Sorteig 
  d’una panera de productes de proximitat, a la part central del carrer. 

C. Frederic Soler
[ 19 de desembre, de 17 a 20 h, personatges de Disney visiten el carrer.
[ 23 de desembre, el carter reial recollirà cartes dels infants, durant tot el dia. 
[ 30 de desembre, de 17 a 20 h, personatges de Disney visiten el carrer. 

Dispositiu de seguretat Grèvol
Amb motiu de l’increment de l’activitat comercial nadalenca, la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra despleguen un any més, a partir del 14 de desembre i 
fi ns el 10 de gener, el dipositiu Grèvol, una campanya de prevenció i seguretat 
als principals eixos comercials del Prat. Patrulles mixtes (un/a policia local 
i un/a mosso) recorreran a peu, en horari de tarda, les zones comercials de 
la ciutat. L’objectiu és millorar la coordinació del servei policial, augmentar 
la sensació de seguretat de la ciutadania i prevenir la comissió d’aquelles 
infraccions que amb més freqüència es cometen en les dates festives.
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PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Judit Florensa MingoteJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Gracias
Un día te lo encuentras café en mano charlando con los vecinos de El 
Prat. Horas más tarde, en el atril del Congreso de los Diputados. Y, de repente, 
se mete en la televisión de tu casa participando en debates de TVE, La Sexta 
o Cuatro. Así es Antonio Gallego, conocido de sobras por todos los pratenses. 
Como muchos sabéis, ha tenido que aparcar temporalmente la política por 
motivos de salud. El Prat, Catalunya y España pierden a un político de gran 
nivel, de los que hacen falta: un tío que te enseña la grandeza de la buena 
política y transmite pasión por ella. Entregado y guerrero, con las ideas claras, 
de los que curran hasta decir basta, y de los que hablan claro. Como pocos. 
Por ello, entre muchos otros motivos, y de parte de todo el equipo del PP de 
El Prat y de nuestros votantes… ¡Gracias por todo, Toni! Con el listón tan 
alto sólo podemos afrontar esta nueva etapa de una forma: pisando la calle 
y trabajando con más fuerza, ganas y motivación por y para nuestros vecinos. 
Seguiremos plantando cara a todos aquellos que se quieran cargar el marco 
que nos ha garantizado la etapa más próspera de nuestra historia. 

Aprofi to aquestes últimes línies per desitjar a tothom que gaudeixi 
d’allò més de la propera Fira Avícola. El pollastre Pota Blava continua 
necessitant una empenta per tal que el seu consum no només es concentri 
en l’àmbit local i en èpoques nadalenques. Dit això, que ningú deixi 
d’assaborir-lo!!

#Niunamás
“Soy Noelia, tengo 23 años. El pasado jueves quedé con una 
amiga de la “uni” para charlar un rato. Cada cinco minutos un mensaje, 
cada media hora una llamada; no estaba a gusto y decidí irme”. ¿Seguro 
que lo decidió? ¿O más bien fue empujada a hacerlo? Porque la violencia 
de género no es solo una bofetada o un insulto, sino también todo aquello 
que nos crea sentimiento de culpabilidad, todas las acciones de una 
persona que nos hace sentirnos inseguras e incómodas sin haber actuado 
mal. Es sabido que para evitar este maltrato el primer paso reside en 
la sensibilización desde los más jóvenes con la causa; pero, analizando 
estadísticas, todavía es increíble el elevado número de adolescentes que 
justifi can dicho acto o achacan la culpabilidad de este a la mujer: “algo 
habrá hecho”, responden muchos. Por ello se deberían invertir muchos 
más recursos en estas campañas enfocadas en la exterminación de los 
estereotipos sexuales para concienciar y erradicar esta barbaridad.

Desde Guanyem creemos que el contenido de los Artículos 2, 
3 y 4 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género se debería ampliar y aplicar en su totalidad, porque, 
como decía mi abuela, “el arbolico se cría desde pequeñico”. #Niunamás.

    @Guanyemprat        Guanyem - Ganemos El Prat          

Marcant estil propi
Anem complint el nostre programa electoral, on un 
dels punts bàsics deia fomentar la participació i obertura del Ple 
Municipal a la ciutadania. En aquest últim ple vam preguntar 
a l’equip de govern quin seria el futur dels Tallers J. Valls en la 
modifi cació del planejament urbanístic de Cal Saio en proposar 
la desaparició de les categories d’usos industrials 3a i 4a.

Què més hem fet? 1/ Treballem amb altres ajuntaments comarcals 
per valorar la possibilitat de crear una àrea d’autocaravanes, per exemple, al 
pàrquing de l’estació. 2/ Estem estudiant que l’AE Prat pugui fer promocions 
entre els afi cionats visitants i arribar a un conveni amb restaurants del Prat 
oferint un “pack” que ajudi a promocionar la ciutat. 3/ Ens preguntem si 
seria útil tenir transport públic i guinguetes a la platja durant els caps de 
setmana d’hivern, encara que fos mitja jornada, per a qui no va a peu ni 
en bici. En aquest últim ple s’han presentat 7 mocions i una declaració 
institucional. L’equip de govern sempre diu que n’hi ha massa, encara que 
són ells els que presenten la majoria. També s’ha aprovat la inclusió de Can 
Comes, els fi nestrals de Can Peixo i el Niu de metralladores de la platja 
al patrimoni protegit. Esperem que no acabin com el teatre de l’Artesà.

elprat@esquerra.org

L’Artesà: una oportunitat 
perduda
Arriba desembre i, amb ell, la 42a Fira Avícola, la fi ra del nostre 
pollastre Pota Blava, que és la porta d’entrada de les festes nadalenques 
i que aquest any pràcticament coincideix amb les eleccions generals. 

Aquests dies, un jurat determinarà quin serà el projecte 
guanyador per a la construcció del nou Artesà. Al nostre entendre cap 
d’ells és prou respectuós amb els elements patrimonials i amb la memòria 
històrica de l’edifi ci, lloc de trobada de moltes generacions. Tots ells 
tenen una gran qualitat, però cap dóna resposta a les aspiracions de tota 
aquella gent que durant anys s’ha mobilitzat i ha reivindicat la rehabilitació 
de l’edifi ci, oblidat per l’Ajuntament des de fa dècades. Són projectes 
pensats en la construcció del teatre des de 0, i no pas en la recuperació 
de l’edifi ci amb més valor històric i patrimonial de la ciutat, malgrat ser 
estructuralment possible segons un informe encarregat per l’Ajuntament. 
Lamentem que l’equip de govern municipal hagi desaprofi tat una 
oportunitat única per resoldre aquest clam històric i persisteixi en la seva 
manca de sensibilitat pel que fa al nostre patrimoni i la nostra història. 

No vull acabar sense desitjar-vos a tots una molt bona Fira Avícola.

www.ciuelprat.cat
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Objectius per al període 
2016-2019
En les properes setmanes es presentaran els pressupostos 
municipals per al 2016 i el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per 
al període 2016-2019. Aquests dos documents, i en especial el 
PAM, marcaran l’actuació municipal en els propers anys i han 
de ser, bàsicament, el refl ex dels programes electorals dels grups 
polítics que formen l’equip de govern municipal, que són els que 
van obtenir el suport majoritari a les darreres eleccions locals.

L’objectiu de l’equip de govern és doble: despesa social 
contra els efectes de la crisi i inversions de millora de la ciutat. Tot 
això, sense incrementar la pressió fi scal i autofi nançant la pràctica 
totalitat de les actuacions previstes, sense acudir al crèdit i, per tant, 
sense endeutament. És a dir, d’una banda es mantindrà l’objectiu 
prioritari d’incrementar l’enorme esforç en despesa social que ja s’ha 
anat desplegant en els darrers anys, mitjançant programes de cohesió 
social, beques, ajuts i nous serveis per lluitar contra els efectes de la 
crisi; i de l’altra, això ha de ser compatible amb un nou impuls a les 
inversions en equipaments públics i actuacions de vertebració urbana que 
suposin millores en la qualitat de vida dels pratencs i les pratenques.

www.iniciativa.cat/elprat

L’oferta socialista
D’aquí a uns dies estem novament cridats a les urnes 
per decidir la composició del Congrés de Diputats i del Senat, 
i per escollir un president del Govern. Tenim la responsabilitat 
i l’oportunitat de canviar l’actual govern de Rajoy per un 
que respongui a les necessitats de la ciutadania.

Aquesta ha estat una legislatura que no ha servit per solucionar 
els problemes del país. Ha estat la legislatura d’una reforma laboral que 
no ha portat ni ocupació ni creixement, sinó precarietat i acomiadaments 
barats. S’ha aprovat una llei d’educació que ha tingut tothom en contra; 
i lleis de seguretat ciutadana i de l’avortament; reformes impulsades des 
de la majoria parlamentària del PP, sense consens i que ens han traslladat 
30 anys enrere en drets i llibertats. I ha estat també el mandat de 
l’enfrontament i la tensió territorial. Amb un govern dialogant a Madrid 
(i a la Generalitat, tot sigui dit), la situació d’extrema tensió política a 
Catalunya seria molt diferent. El 20 de desembre tenim l’oportunitat 
d’acabar amb aquests 4 anys de foscor i d’apostar per un govern que posi 
fi l a l’agulla dels problemes que ens afecten: atur, pobresa, desigualtat, 
confl icte territorial... des del diàleg i l’acord. Aquesta és l’oferta socialista.

    @PerezJP_    http://juanpedroperez.cat/

L’any del canvi
Primer de tot volem donar el nostre suport a les víctimes dels 
atemptats terroristes perpetrats pel jihadisme tant a París com a Beirut, 
Bagdad, Ankara, entre d’altres, i fem una crida perquè aquests actes terrorífi cs 
no es converteixin en l’excusa per criminalitzar a la comunitat musulmana, 
especialment aquells que estan fugint del mateix horror que fa poc hem vist 
de a prop. Esperem que els estats de la UE siguin responsables i no iniciïn una 
nova guerra que, lluny de solucionar el confl icte, el farà molt més cru i llarg.

Aquí al Prat estem propers a molts esdeveniments, com la 
42a Fira Avícola, que ve amb moltes novetats que ens agraden: ja no 
veurem els galls en gàbies, sinó en galliners que refl ecteixen molt millor 
l’entorn en què es crien, i ja no hi haurà venda de pollets! També tindrem 
eleccions generals el 20D, on Podemos es veurà representat a Catalunya 
com a “En Comú Podem”, perquè creiem en la suma de les forces que 
volem el canvi per fer fora Rajoy i el PP. Estem convençuts que aquest 
any és l’any del canvi, que tindrem un govern liderat per Pablo Iglesias 
que ens tornarà la dignitat com a persones i farà que aquest país, per fi , 
sigui un referent social, econòmic, democràtic i plural en el qual tothom 
vulgui viure i en el qual tothom se senti respectat i representat.    

    @sepuede_prat       @podemos_elprat       Se Puede El Prat

Hoy no te hablo de política
En mitad de mi adolescencia, cuando estudiaba bachillerato en el 
Baldiri Guilera, tenía un profesor que acostumbraba a recordarnos que a él 
le pagaba la nómina el Ministerio de Educación y Ciencia. El viejo profesor, 
cuando bajo su criterio detectaba que la clase lo necesitaba, aparcaba a un 
lado la ciencia y decidía centrarse únicamente en impartirnos educación; 
decía que lo justifi caba su sueldo. Hoy, me vas a permitir que utilice estos 
1.250 caracteres para aparcar la política y hablarte de convivencia.

Todos nos merecemos convivir mejor. Como también entiendo 
que nadie nace con el don innato de escarbar y ahondar en nuestras 
insignifi cantes diferencias, educar desde todos los estamentos en valores 
de buena vecindad es esencial para retomar la senda de la fraternidad 
entre comunidades. Es vital hacer ver a nuestros hijos y nietos que tanto la 
cultura, como las lenguas, son instrumentos de cohesión y enriquecimiento 
para tejer puentes entre vecinos y no pretender usarlas para urdir líneas 
diferenciadoras y excluyentes, con la fi nalidad de erigir fronteras. Tengo 
el convencimiento de que la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña 
está por seguir caminando juntos, pero conviviendo mejor. ¿Tú qué crees?  
#ConvivenciaCat

    @antoniomiguelrr        @Cs_ElPrat



VIDA PRATENCA

EL PRAT

16
desembre 15

El 4 de novembre, 35 alumnes de secundària dels diferents 
instituts del Prat van participar en l’acció de retirada de plantes 
exòtiques de la platja de la Roberta, del Prat. Aquesta activitat 
s’emmarca dins el projecte “Alumnes Gestors del Territori”, que 
organtiza el Servei d’Educació Ambiental de l’Ajuntament del 
Prat amb el suport del Consorci dels Espais Naturals del Delta.

RETIRADA DE PLANTES EXÒTIQUES
El 6 de novembre passat es va realitzar l’acte de renovació 
de la meitat dels membres del Consell dels Infants del 
Prat. L’acte va tenir lloc al saló de plens de l’ajuntament 
i hi van participar les famílies. Vídeo a www.elprat.tv 

                                        CONSELL DELS INFANTS

POSEM-HI REMEI
El 28 d’octubre passat l’auditori 
del Cèntric va acollir la presentació del 
projecte “Posem-hi remei, solucions 
naturals per a la convivència”, 
promogut pel centre de normalització 
lingüística del Prat. Es tracta d’un 
projecte de cooperació, de treball en 
xarxa, en què es destaquen uns valors 
que han de servir per afavorir la 
cohesió social. Més informació a 
www.cpnl.cat/xarxa/cnlelprat 
i vídeo a www.elprat.tv

El 20 d’octubre passat, 
diversos centres 
educatius de la ciutat 
van realitzar aquesta 
proposta pedagògica 
que té per objectiu 
promoure comportaments 
i actituds responsables i 
cíviques en relació amb 
el trànsit. Aquesta acció, 
organitzada per la Policia 
Local, amb la col·laboració 
de la Fundació Mapfre, 
forma part del Catàleg 
d’Activitats El Prat Educa. 
Vídeo a www.elprat.tv

CARAVANA D’EDUCACIÓ VIÀRIA. 
CIRCUIT DE KARTS
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Durant el mes de novembre s’ha realitzat aquesta 
campanya reivindicativa i participativa amb l’objectiu de 
respondre i canalitzar la indignació existent a la ciutat. 
Entitats, ciutadanes i ciutadans han participat donant la 
cara contra la violència masclista. Podeu veure totes les 
imatges al “fl ickr” de l’Ajuntament. Vídeo a www.elprat.tv

#EmPosiciono #EnsPosicionem #ProuViolènciaMasclistaFins a mitjan desembre es faran prospeccions dels serveis 
soterrats (clavegueram, telèfon, gas, aigua, electricitat...) 
a l’av. Verge de Montserrat, entre la carretera de la 
Marina i Jaume Casanovas. Són treballs preparatoris de 
la reurbanització, que seguirà el model d’altres trams 
que ja s’han reformat. També s’hi farà un aparcament 
subterrani. Les obres començaran a fi nals del 2016.

L’AVINGUDA ES PREPARA PER A LA REFORMA

El 17 de novembre passat, en el marc dels actes contra la violència vers les dones, va tenir lloc una nova edició del “Fem 
un click per les dones”, a la plaça de l’Aigua. Enguany, ha estat el “Click” amb més participació: s’hi van trobar la comunitat 
educativa, serveis, entitats i ciutadania en general del barri de Sant Cosme i de tota la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

CLICK PER LES DONES
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Amb la campanya de comunicació de la 
Fira Avícola s’ha posat en marxa la nova 
imatge corporativa de l’Ajuntament del 
Prat. S’ha dissenyat una marca més ho-
mogènia, vinculant els elements gràfi cs 
amb els elements digitals, per tal de 
crear un sistema de comunicació més 
versàtil i adaptable. 

La renovació de la imatge s’ha realitzat 
sobre el logotip, la signatura i els avatars 
de les xarxes socials. En general s’ha op-
tat per un disseny més arrodonit, una ti-
pografi a més actual i una major integra-
ció i ordenació dels diferents elements. 
També se n’ha millorat la llegibilitat per a 

S’aplica sobre el logotip 
de l’Ajuntament, la 
signatura i els avatars 
de les xarxes socials

les mides més petites i s’hi ha incorporat 
la informació de les xarxes socials.

Pel que fa a les icones o avatars, als 
perfi ls de les diferents xarxes s’ha defi nit 
una tipografi a moderna i una paleta de 
colors per àrees temàtiques d’interès. 

La marca “El Prat, el meu lloc al món” 
continuarà tenint un espai a les grans 
campanyes de comunicació de la ciutat. 

La imatge corporativa s’anirà aplicant 
de forma progressiva, adaptant els dis-
senys a les diferents necessitats ❧

Nova 
imatge
corporativa 
municipal

Dos exemples de l’aplicació de la nova imatge corporativa. A dalt, alguns avatars. A sota, aplicació 
de la signatura, amb el logotip, a l’anunci dels Premis Ciutat del Prat.
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Gallego (PP) renuncia al 
acta de concejal

[ Antonio Gallego ha renunciado 
por motivos personales al acta de 
concejal del Ayuntamiento de El 
Prat, donde ejercía de portavoz 
municipal del PP. También ha dejado 
el Parlamento de Cataluña. Gallego 
fue concejal en El Prat desde 1999 
y portavoz del PP desde 2003. El 
número 3 de la lista electoral y 
presidente local de la formación, 
Miguel Ángel Ochoa, pasará a ser 
nuevo concejal del grupo popular.]

José López, expulsado de 
Se Puede El Prat

[ El concejal José López ha sido 
expulsado del grupo municipal Se 
Puede El Prat, una decisión aprobada 
por la asamblea de esta agrupación 
de electores. López pasa a ser edil 
no adscrito, sin grupo político, pero 
conservando el acta de concejal. El 
grupo Se Puede lo forma ahora una 
única concejal, Sandra Daza.]

Al Prat reciclem el 40% 
dels residus 

[ La ciutadania del Prat llença als 
contenidors de reciclatge el 40% 
dels residus que genera. És una xifra 
que està per davant de la majoria de 
ciutats de més de 50.000 habitants 
de Catalunya. La fracció amb menys 
índex de reciclatge, al voltant del 
30%, és la matèria orgànica. ]

Los impuestos 
municipales 
siguen 
congelados
Sólo subirá el IBI del 
puerto y del aeropuerto 

El Ayuntamiento de El Prat no subirá 
ningún impuesto ni tasa municipal en 
2016. Se mantendrán los tipos y tarifas 
de 2015, que a su vez son las mismas que 
en 2014. La excepción será el impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI) de caracte-
rísticas especiales, que afecta al puerto y 
al aeropuerto, que crecerá un 1%.

Medidas anticrisis

En respuesta a la crisis, las ordenanzas fi s-
cales de 2016  aplicarán varias medidas:

[ Exención tributaria para el inicio de 
una actividad empresarial. Esta medi-
da, vigente desde 2009, exime de pa-
gar las tasas e impuestos de apertura, 
obras, instalaciones, residuos, sanitaria… 
Desde 2009 se han concedido más de 
800 exenciones, por un global de casi 
700.000 €.

[ Bonifi cación total de la cuota de resi-
duos para comercios de menos de 300 
m2. Esta medida se estableció en 2014 y 
afecta al 90% de los contribuyentes. 
[ Tarifación social de las guarderías. Se 
inició en 2014 y este año se han registra-
do 213 solicitudes. 
[ Ayudas de hasta el 50% del IBI urbano 
(la contribución) para personas con esca-
sa capacidad económica (pensionistas, 
parados/as de larga duración y familias 
monoparentales). Durante el año 2015 
se han concedido 82 ayudas por este 
concepto ❧

Vídeo a www.elprat.tv

El impuesto de bienes inmuebles (IBI) seguirá un año más sin subir. 
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Sempre és bo replantejar-nos allò après. 
La igualtat de gènere, l’experiència i els 
sabers acumulats per les lluites de les 
dones al llarg de la història impregnen 
els valors emergents actuals. Hauríem 
d’anar cap a una societat més igualitària 
on la cooperació, la cohesió social i el be-
nestar de les persones ocupin el centre 
de la vida, de les polítiques i dels projec-
tes institucionals.

L’any 2016 es presenta la 9a edició del 
Formant Espais de Dones, una oferta for-
mativa diversa: 
[ Al gener, una acció pensada per a 
homes: Avançar en drets, retrocedir en 
privilegis, amb l’Assoc. Cúrcuma (Cases 
d’en Puig).
[ Al març, l’escriptora Najat El Hachmi 
ens proposa Reinventar-nos i avançar, 

per endinsar-nos en la complexitat de les 
relacions intergeneracionals (Cèntric).
[ Al maig, Bellesa, poder i mentides, 
amb Patricia Soley-Beltran, doctora en 
sociologia del gènere, que desmuntarà 
els mites al voltant del món de la moda 
(Biblioteca Antonio Martín).
[ Al juliol, Tango rioplatense, taller lúdic 
vinculat al projecte de dansa del Centre 
Cívic Jardins de la Pau.
[ I al novembre, per a joves i adoles-
cents, Si m’estimes, em donaràs la teva 
contrasenya..., amb l’Assoc. Candela (El 
Lloro).

A les activitats hi haurà ludoteca infantil, 
prèvia demanda a dones@elprat.cat ❧

Trobareu més informació a                                                                

www.casesdenpuig.cat i www.elprat.cat 

Formació en 
clau de gènere
9a edició del Formant Espais de Dones

Asesoramiento
energético a 
50 familias 

Un técnico revisa el consumo de energía de una de las viviendas analizadas.

En los últimos meses el Ayuntamiento 
de El Prat ha asesorado a 50 familias de 
la ciudad para orientarlas en la reduc-
ción de la factura de la electricidad sin 
por ello renunciar al confort. En global, 
los asesoramientos han permitido aho-
rrar 15.000 € al año, una media de 300 € 
por familia. 

Esta prueba piloto, impulsada por los 
departamentos municipales de Medio 
Ambiente y Servicios Sociales, ha ana-
lizado las facturas, la tipología, número 
y grado de efi ciencia de los electrodo-
mésticos, y los hábitos de consumo de 
las familias, con especial atención a los 
consumos ocultos.

Durante los asesoramientos se ha incidi-
do en optimizar la facturación energéti-
ca, pues es importante tener una buena 

tarifa y poder optar, si se cumplen los re-
quisitos, al bono social de la energía ❧

Bono social

“Avançar en drets, retrocedir en privilegis”, 
sessió del 27 de gener, adreçada a homes.

Más información sobre el bono social en el       

apartado Viure/Serveis Socials de www.elprat.cat
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Secundària va al teatre

En general, el públic adolescent no 
acostuma a anar gaire al teatre. És per 
això que la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del Prat ofereix als centres 
de secundària de la ciutat la proposta 
pedagògica “Secundària va al teatre”, per 
tal que l’alumnat d’aquest cicle educatiu 
pugui gaudir d’algunes de les propostes 
de música, teatre i dansa que forneixen 

la programació estable de la nostra 
ciutat. L’objectiu d’aquest programa 
és connectar el món de l’adolescència 
amb el de les arts escèniques.

500 alumnes

Durant el curs passat, 500 alumnes de 
secundària van disfrutar de la cia. de 
dansa Mar Gómez, del Teatre Kaddish, 

de la cia. Los Excéntricos i de l’Orquestra 
de Cambra de Terrassa. Aquest nou curs 
més alumnes d’ESO i batxillerat gaudi-
ran d’aquesta oportunitat, amb espec-
tacles com el concert de L’Orquestra del 
Festival Concabella o Neus Català. Un 
cel de plom, amb Mercè Arànega, dues 
propostes de la programació d’arts es-
cèniques del novembre passat ❧

Programa de l’Ajuntament perquè l’alumnat dels centres d’educació secundària 
del Prat s’apropi a les arts escèniques (teatre, música i dansa)

Activitat per afavorir la 
incorporació de nous 
espectadors/es, donar a 
conèixer l’oferta teatral 
i passar-s’ho bé

ADOLESCÈNCIA I TEATRE

El curs passat, 500 alumnes 
d’ESO i batxillerat van gaudir 
de diverses obres de teatre, 
dansa i música gràcies a 
aquest programa municipal

500 ALUMNES

Alumnes assistents a l’obra Neus Català. Un cel de plom, al Teatre Modern, durant un col·loqui 
amb l’actriu Mercè Arànega.
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La formació professional al
Prat, referència de qualitat

La formació professional (FP) és el con-
junt d’accions formatives que capaciten 
per al desenvolupament qualifi cat de 
les diverses professions. Suposa una 
eina molt valuosa no només per al mo-
ment personal d’inici a la vida laboral 
sinó pel propi reciclatge professional.  

Com s’organitza                 
la FP?

Hi ha un sistema de FP inicial, organit-
zat per la Generalitat i que inclou pro-
grames de formació i inserció, cicles 
formatius de grau mitjà i cicles forma-
tius de grau superior. També hi ha siste-
ma de FP per a l’ocupació, articulat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

La nova llei de la FP promou integrar 
les diferents formacions professionals 
en un sistema únic, tot establint corres-
pondències entre els dos sistemes. Se-
gons estudis recents, la FP és una de les 
millors vies d’accés al mercat laboral. 

A fi  de coordinar les ofertes formatives i 
fomentar la FP i la inserció laboral i pro-
fessional de les persones joves i adultes 
de la ciutat, l’any 2010 es va constituir 
la Taula Local de la FP del Prat.

En aquesta taula participen represen-
tants polítics i tècnics de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat i de les direc-
cions i professorat dels dos instituts 
de formació professional i del Centre 
de Formació de Persones Adultes Terra 
Baixa. Recentment s’hi ha incorporat 
l’Associació El Prat Empresarial per en-
fortir més la connexió entre la formació 
i el món de l’empresa ❧

La Taula de FP del Prat té com a objectius fomentar aquests estudis i la 
inserció laboral i professional de les persones joves i adultes de la ciutat

Oferta a la ciutat
El Prat compta amb els dos únics 
centres de tot el Baix Llobregat 
especialitzats en FP. Amb una oferta 
pública, variada i de gran qualitat, 
el Prat és al capdavant de les 
ciutats amb més i millor oferta.  

Segons estudis recents, 
la formació professional 
és una de les millors 
vies d’accés al mercat 
laboral a Catalunya

ACCÉS AL MERCAT LABORAL

La nova llei integra les diferents 
formacions professionals 
en un sistema únic, amb 
correspondències entre el 
sistema inicial i el d’ocupació

NOVA LLEI DE LA FP

Connexió entre      
formació i empresa

Reunió de la Taula de Formació Professional del Prat, el 15 d’octubre passat.
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El Ayuntamiento de El Prat puso en mar-
cha en septiembre una nueva convoca-
toria de becas para facilitar el acceso a 
actividades extraescolares a todos los 
niños, niñas y adolescentes de la ciudad 
durante este curso escolar. 

Más de 560 escolares nacidos entre 
2000 y 2012 se han benefi ciado de estas 
becas. De manera excepcional se han 
incluido los nacidos antes de 2000, si 
cursan ESO o están escolarizados en el 
Centro de Educación Especial Can Rigol.

El Ayuntamiento ha destinado más de 
117.000 € para que ningún niño, niña o 
adolescente de El Prat quede excluido 
este curso, por motivos económicos o 
sociales, de realizar actividades extraes-
colares, de ocio, deportivas, culturales, 
musicales o artísticas.

Las becas permiten rebajar el gasto de 
las familias un 50%, 70% o 90%, en fun-
ción de la Renta Familiar Disponible.

Esta convocatoria de becas se ha de-
sarrollado con la colaboración de las 
AMPA, las asociaciones deportivas de los 
centros educativos, la Escola Municipal 
de Música, la Escola d’Arts y las asocia-
ciones inscritas en el registro de entida-
des del Ayuntamiento ❧

Becas para
actividad
extraescolar

Más de 560 escolares se 
benefi cian de las ayudas

Dos actividades extraescolares becadas: música —en la Escola Municipal— y deporte escolar. 

Valores y
capacidades
Las actividades 
extraescolares son 
importantes porque 
fortalecen las relaciones 
interpersonales y los 
valores de quienes 
participan en ellas, 
potenciando sus 
capacidades, su desarrollo 
integral y sus habilidades 
motrices, sensoriales 
y manipulativas, en un 
contexto lúdico y creativo.
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El Centre Cívic Jardins de la Pau promou 
diverses iniciatives per incentivar la re-
fl exió en el camp del desenvolupament 
web, des de l’òptica de l’autogestió amb 
programari de codi obert.

El Club de Testers són demostracions en 
viu d’aplicacions web especialitzades per 
instal·lar en un allotjament propi. És una 
oportunitat per descobrir i experimen-
tar de forma compartida. En ocasions es 
tracta de programari poc conegut, però 
amb una comunitat forta al seu voltant. 
Altres vegades es tracta de programari 
de creació molt recent i amb voluntat in-
novadora. Aquestes demostracions pre-

Demostracions en viu 
d’aplicacions web per
instal·lar en un 
allotjament propi

nen forma de xerrada i estan obertes a 
tot el públic.

Noves temàtiques

Des del mes d’octubre passat, el Club de 
Testers augmenta la freqüència amb una 

cita mensual i temàtiques molt diverses: 
des de noves plataformes que reinventen 
els blogs fi ns a eines per crear núvols pri-
vats o, fi ns i tot, xarxes socials temàtiques. 

Podeu consultar la programació al web 
www.ccjardinspau.org ❧

Una de les sessions del Club de Testers.

Cita 
mensual
amb el Club
de Testers
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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

Concert final projecte Cocoon
Concert final del projecte Cocoon on bandes praten-

ques que comencen en el món de la música treballen 

al llarg de tot un any amb productors experimentats.

Els Txemurris i AlfredGc posen punt i final a 

aquest recorregut amb un concert en que mostraran 

la seva evolució i tot el treball fet fins ara amb els seus 

productors. A més, per acabar d’arrodonir la nit, con-

viden a participar a dues bandes de passades edicions 

del projecte: Milú i Albufera. Cançons, ritmes i 

melodies d’estils ben diferents per gaudir d’una gran 

nit de concert.  

La Capsa. Divendres 11, a les 22.30 h

Teatre Kaddish
Una vida al Teatre K
Dramatúrgia i direcció: Josep Costa

Un espectacle per celebrar el 40è aniversari 

del Teatre Kaddish. Un recull de petites esce-

nes que reviuran moments màgics viscuts al 

Teatre durant aquests primers 40 anys. 

Amb textos de Joan Barbero, Samuel Beckett, 

Federico García Lorca, Allen Ginsberg, K.P. 

Kavafis, Susan Miller, Arthur Rimbaud, Andy 

Warhol, Tennessee Williams i Taller de Teatre 

Kaddish.

Teatre Modern. Dissabte 12, 
a les 21 h i diumenge 13, a les 19 h
Entrada: 10 €

Tota la informació sobre les activitats a 

http://lacapsa.org/event/final-projecte-cocoon-els-txemurris-alfredgc-milu-albufera/
http://www.facebook.com/elpratcultura
https://twitter.com/elpratcultura
http://www.flickr.com/photos/elpratcultura
http://www.youtube.com/elpratcultura
http://www.issuu.com/elpratcultura
https://instagram.com/explore/locations/576668/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6FoGp5i74-_ROtoqU94g0u0UnIVvYWLWi
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SoulKillers + Flaming Shakers en concert
Doble cartell festiu i revival amb dues grans bandes de la ciutat. Els Flaming 
Shakers ens oferiran un repertori imparable amb el millor dels Beatles mentre 
que Soulkillers prendran l’escenari amb els seus estàndars de funk ballable 
amb un directe ple d’energia i entrega.

La Capsa. Dissabte 12, a les 22.30 h. Entrada: 6 € amb consumició

Concert dels Combos 
de l’Escola Municipal de Música
Després de tres mesos de treball intens a les aules 
podrem gaudir en obert del concert dels combos de 
música moderna de l’Escola Municipal de Música 
del Prat.  

La Capsa. Dimecres 16, a les 19 h

Nøvak
Presentació de Nøvak Product, el nou recopilatori 
del segell discogràfic Nøvak amb els cinc grups 
que es recullen en aquest nou CD: Arcos de Nepal, 
Comando Suzie, Manígbula, Die-6 i Cuartilla y 
Muto, Atemp (djs). Electrònica en totes les seves 
variants.

La Capsa. Dissabte 19, a les 21.30 h. Entrada: 5 € amb CD 
Venda d’entrada únicament a taquilla

New Barcelona Hayride 2015
El segon dia del Festival New 
Barcelona Hayride aterra a La 
Capsa per acostar-nos els millors 
sons i ritmes vintage amb Carlos 
Bandido, Norman Fox & The 
Velvet Candles, Legacaster i 
Jessie&The Vaqueros.
Escalfarem motors amb un 
concert gratuït de benvinguda 
amb The Hot- Rodders, una 
proposta de pur estil rockabilly 
dels 50. 

La Capsa. Dissabte 5, a les 18 h
Entrada: 25 €. Entrada anticipada: 21 €. Descompte 
pels ciutadans del Prat

Òpera Gran Teatre Liceu
Norma, de Bellini

Producció de l’òpera més cèlebre 
de Vicenzo Bellini, que emfatitza 
els aspectes rituals del drama, 
amb un director emergent de 

l’escena nordamericana, Kevin Newbury. 

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 6, a les 18 h 

Cicle de lectures dramatitzades
Amor de Freda, de Sara Kane

Direcció Pau Bou

Reinterpretació del 
mite clàssic de Fedra, 
on la violència, la 
mort, la necessitat 
dolorosa d’estimar o la 

desolació de l’absència prenen el protagonisme. 
Organització: Teatre Kaddish

Casal Okupat i Autogestionat La Llavor
Divendres 18, a les 21 h

K. L. Reich de Joaquim Amat 
Piniella
Sessió oberta del club 
de lectura de novel·la 
històrica conduïda 
per Joaquim Aloy 
i Lluís Calderer 

al voltant de la novel·la K. L. Reich, 
inspirada en l’experiència viscuda 
al camp de concentració nazi de 
Mauthausen. 

Cèntric Espai Cultural
Dijous 3, a les 19 h

Viviendo calles de Juan Rodríguez
Nascut a Barcelona i resident al Prat, Juan Rodríguez 
presenta el seu primer llibre de relats.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 10, a les 19 h

Llobregat Slam Poetry
Combat on la poesia és la protagonista, 
amb aparellaments de poetes en 
diferents  rondes i on el públic 
decideix qui és el guanyador.

L’Artesà. Dimarts 22, a les 20 h

Creació col·lectiva
Delicades, d’Alfredo Sanzol

Els alumnes dels cursos de creació d’un 
espectacle presenten el seu treball al 
públic amb Delicades. Una obra composada 
per fragments, perquè la vida són històries 
curtes, gracioses, i darrere hi trobem la 
lluita per la supervivència.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dijous 17, a les 20 h          

L
ec

tu
ra

T
 e

at
re

Club de Gastronomia 
amb Xavier Elías 

En Xavier Elías, 
reconegut pastisser 
pratenc i membre 
del Cooking Group, 
visitarà el club de 
gastronomia per a 
compartir els seus 
coneixements i 

ensenyar-nos com elaborar polvorons, 
galetes de nadal  i diversos postres 
nadalencs. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dijous 17, a les 19 h
Entrada: 4 €

La representació de les 
nenes en la literatura

Seminari que ofe-
reix una combina-
ció de perspectives, 
èpoques i àmbits 
culturals que servi-
ran per analitzar la 

representació de les nenes, des de textos i 
imatges de l’Antiguitat fins a més recents 
de la cultura popular del segle XXI.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 1 i dimecres 2, a les 18 h

http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP82lqadL1FPs0GAwANKLwhDVNksvCayQVbw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6p0xsyKJ7DOz1dPczwDG-od1Pbx-Z_Pm-
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8wiGPlYi8Iy2X9u7P6-6pr2q0IJRWRzTQQ
http://lacapsa.org/event/new-barcelona-hayride/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeaTqAEcx2ICDD1MIqMy31dxl4XCeHkymtg
http://lacapsa.org/event/flaming-shakers-soulkillers/
http://lacapsa.org/event/concert-dels-combos-de-lescola-municipal-de-musica-del-prat/
http://lacapsa.org/event/novak-product/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeRoCinIiz2lBv0ZDmRwEzLirLQngYNXTQA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6nur6op16bZNFTBzJy2RjDlYhCy6ZR5yp
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85ytS3H-yBn9WesXnDJd3o52iYu4xJevcg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeaTqAEcx2ICDdUmg0EP3iih1Gx8gihq-rQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6ZFVDhtC81WOkkVvwUUnc3nbuA2osbcBN


ENCARA POTS VISITAR

K. L. Reich. La veu 
de l’infern nazi i 
Mauthausen. 
Crònica gràfica 

Cèntric Espai Cultural
Fins al 12 de desembre

Ángeles Urretavizcaya
Migrants
Organització: Escola d’Arts del Prat

La Saleta. Fins al 18 de desembre

Making Off curtmetratge 
“Vértices” de Francesc Cànovas

Foto by Inma Quesada

Cèntric Gastrobar by Ona Nuit
Fins el 13 de gener
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NOVES EXPOSICIONS

24è Concurs de Fotografia Delta del Llobregat
Exposició de les fotografies guanyadores i finalistes del 24è Premi Delta de Fotografia 2015

Cèntric Espai Cultural. Del 9 de desembre a l’11 de gener
Lliurament de premis: Dimecres 9, a les 20 h

Nevades al Prat
Us proposem un recorregut en el temps a partir de fotografies de 
nevades al Prat, amb un protagonisme especial a la gran nevada 
del Nadal del 1962. Imatges que van des del blanc i negre, de les més 
antigues, fins al color del digital, de les més recents. Vols aportar les 
teves fotografies? Pots enviar un c/e a patrimonicultural@elprat.cat

Cèntric Espai Cultural. Del 18 de desembre al 13 de febrer

Marta Mouns
La Forma del No Olvido o la contradicción de los olvidos 
con goteras
Projecte artístic que reflexiona sobre l’oblit i com, moltes vegades, les històries es resisteixen a 
marxar recolzades per la nostàlgia i l’objecte.

Centre d’Art Torre Muntadas. Del 18 de desembre al 31 de gener
Inauguració: divendres 18, a les 19.30 h

Xerrades en curt
Projecció dels 
curtmetratges El Vestido 
de Miguel Arjona i 
Sense aire d’Albert Miró. 
Xerrada i cinefórum amb 
els dos directors després 

de la projecció dels curtmetratges. 
Organització: Associació d’Amics de l’Art del 
Prat 
Cèntric Espai Cultural
Divendres 18, a les 19 h
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Persuasión amb Javier Alonso
Xerrada al voltant 
d’aquelles actituds i 
comportaments que ens 
permeten augmentar 
la nostra capacitat 
d’impacte, ser més 
directes i a la vegada 

respectuosos, ser més àgils en la interacció 
humana. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 21, a les 19.15 h

Programació 
del Cine Capri
Estrena simultània de: Los Juegos del 
Hambre: Sinsajo, parte 2 (5, 6 i 8), 
El puente de los Espías (11, 12 i 13) 

i Stars Wars 7: el despertar de 
la fuerza (18, 19, 20 i 21; consulteu 
possibles dies de continuació)

Altres pel·lícules: Ocho apellidos 
catalanes

Per confirmar dates i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o a la web 
www.cinecaprielprat.com 

Cine Club
Edward scissorhands (Eduardo 

Manostijeras) de Tim Burton

1990, Estats Units
Anglès (VOSE)

En una nit de Nadal, una 
àvia explica a la seva 
neta la història d’Eduardo 
Manostijeras, un jove creat 
per un extravagant inventor 
que en lloc de mans tenia 
tisores. 

Prèviament es projectarà el curt: Los palillos 
Mágicos, de Xavier Pijuan

Cine Capri. Dimecres 16, a les 19.45 h
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Club de Testers 
OwnCloud
Nova sessió d’aquest club pràctic 
amb la demostració en viu del 
funcionament d’OwnCloud, 
aplicació que permet crear el teu 
núvol privat; per mantenir el teu 
propi entorn o servidor d’em-
magatzematge d’arxius.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 15, a les 19.30 h

Demo de 
robòtica
Activitat per 
iniciar-se en el 
funcionament 

dels autòmats interactius desen-
volupats amb arduino: competició 
de robots i presentació de projectes 
desenvolupats per joves. Dirigit a 
joves entre 12 i 16 anys, encuriosits 
per l’electrònica.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dimecres 16, a les 18 h

http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeaTqAEcx2ICDOaLsmEwmtsyOUpIoiF7qwg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6G6Yc8CWKWld-UnwNQ3vN2A
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW6b7O7S9jNZf87hduE3CEPRVjwYv4qHRsi6_g2wfZAmjw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELkeyN9h7XxB1xud__m4p6mVIATaY2XNOsFqpmh1IYEUi
http://www.centricgastrobar.com/index.php/cultura/item/702-expo-making-of-v%25C3%25A9rtices
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZKyR8K88CwuMm-bxHiY2R6u2MYS5qOQnw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeRoCinIiz2lBZXZ29BbWGHq9zIx_DTZHRg
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSnqD6zbgOBOPwwEijZfK9bppvw3AzlzhTQ
www.cinecaprielprat.com
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHELMaHv-z03_g0MTfOQQMB0C-ADhIP7sfw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP85ytS3H-yBn9jDIan5PBXNlJg_oCJcvZ_A
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c60qpKoOXp9MhaoNqrycHw2w


TALLERS 
Cada mes la Biblio 
fa tallers

La sopa de 
Nadal, amb 
Gemma – 
Estrella Martín

Farem un mòbil 
ben original 
amb la pasta 
dels galets. Una 
manualitat 

perfecta per decorar casa teva els  
dies de Nadal.

Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 16, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Kit (Klub Infantil Tecnològic)

Targetes interactives
Recomanat per 
a nois i noies, de 
9 a 12 anys

Combinarem 
les nostres 
habilitats 
plàstiques 
i la nostra 
creativitat amb 

nocions bàsiques d’electrònica, per 
crear una postal personalitzada o 
targeta per felicitar l’aniversari a 
un amic.

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

TEATRE, MÚSICA I DANSA

Cia Marácula
El gat amb botes

Producció teatral 
per a tota la 
família, creada a 
partir del conte 
homònim de 
Charles Perrault. 
A través de les 

més variades tècniques de manipulació 
de titelles es recrea el conegut conte per al 
plaer de grans i petits.

Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 19 a les 18 h, i diumenge 20 
a les 12 h. Entrada: 6 €

Cia Catacrac
El flautista d’Hamelín

La ciutat 

d’Hamelín és 
governada per 
una alcaldessa i 
el seu secretari, 
uns aprofitats 
que pretenen 

donar-se la gran vida amb el fruit de tot 
el que arramben dels seus càrrecs. Ho 
aconseguiran? Ho impediran algú? 
Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern. Diumenge 20, a les 18 h
Entrada: 6 €

LECTURA

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

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 5. L’arbre màgic i 
l’atrapallaunes, amb Anna G. Cuartero

Dissabte 12, a la Mostra d’entitats (Fira 
Avícola). Nadalejant, amb Lídia Clua

Dissabte 19. El peix Irisat i l’abric blau, 
amb Anna Garcia

Dijous 17, a les 18.30h 
Storytime (conte en 
anglès): Elf’s inventions 
amb Kids&Us

Dissabte 19, a les 11 h. L’hora dels 
nadons: La formiga Josep Maria  
amb Santi Rovira

JOCS
Racó del Joc: 
Fem bombons

Espai familiar
Cal Inscripció 
prèvia

Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera 
Baixa. Dissabte 19

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

Activitats de lleure 
del mes de desembre

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

DIMECRES 9
Xerrada: “Amb els avis, sempre segurs”
Xerrada - taller amb formadors de la Policia Local 
per consolidar conductes responsables i assolir 
eines per ensenyar als néts a ser més previnguts i 
segurs en la seva mobilitat quan són al carrer.
Casal Municipal de Gent Gran Remolar, 
a les 19 h. Entrada lliure 

DIJOUS 10
Inauguració del Pessebre a la plaça de la Vila
Inauguració oficial del pessebre fet per la gent 
gran i fira de productes artesans.
A les 18 h
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DIMECRES 16
Sortida a la fàbrica Cacaolat
De la mà d’una guia, coneixerem 
la història de l’empresa, des de 
la seva creació fins els moments 
actuals. Veurem la sala d’envasat 
que avui dia està considerada 
una de les més modernes i amb 
màquines úniques per aquest 
procés.
Inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 3 €

DILLUNS 21
Festa de Nadal per la Gent Gran
Ball amb orquestra a l’Equipament Delta 
del Llobregat
A les 16.30 h. Entrada lliure

DILLUNS 28 I DIMECRES 30
Taller Intergeneracional avis - nets: 
Ninots nadalencs ornamentals
Vine amb els teus nets i aprendrem a fer 
bonics guarniments per al Nadal.
Inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades 
Entrada lliure

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWIo3m3RX2N0GRItbydavnY3I-_IdBIU0mw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWIo3m3RX2N0GvRHJamBU-w038mjj-0A8vQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWIo3m3RX2N0GAhJmpxjOw7XNgyz0q4Grnw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWIo3m3RX2N0GVYU1oDcK8F5ys8PA4AEb1g
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWIo3m3RX2N0GHGO2XtbxrTgZXLK9T523wg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6FDu-8eXeYsK6SpsA3dk2BXCJX9LFhLDl
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowTO3TeoKXSNx0hNqiJnGKgyDt5JQL-mbX
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWCgrXf_WbTZomCY0ip3VyxxrO5PJTkobPw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP80BVca1d67HDDgzCdn4vmgs6xe-Btf1htQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8x_Zus_GzMGecIByafVGxidfnw0_celY1Q


EL PRAT

31
desembre 15

El Club Petanca Prat, amb seu als jar-
dins de la Ribera, ha tancat un any 
2015 espectacular. L’equip sènior ha 
quedat campió de Catalunya i subcam-
pió d’Espanya, mentre que la dobleta 
juvenil formada per Adrián Gil i Jesús 
Ezquerra ha quedat campiona de Cata-
lunya i l’equip juvenil ha estat tercer al 
campionat d’Espanya.

Destaca especialment la trajectòria 
del jugador pratenc Eric Gámez, que, 
després de quedar tercer al Campionat 
Europeu fent parella amb David Rasero, 
ha participat amb l’equip juvenil espa-
nyol al campionat del món a Bangkok, 
amb un extraordinari 4t lloc.

Dels 8 als 85 anys

El club desenvolupa una gran activitat 

Club Esportiu 
La Magarola, 
trajectòria 
d’èxit

de foment de la pràctica de l’esport de 
la petanca, abastant edats des dels  8 als 
85 anys. A més de tenir equips de dife-
rents categories, organitza diàriament 
partides entre els socis i també sessions 
d’entrenament a les tardes.

El Club Petanca Prat també organitza 
l’Open Internacional Ciutat del Prat - Pota 
Blava, una prestigiosa competició que 
el 10 d’octubre passat va aplegar a les 
pistes dels jardins de la Ribera més de 
300 participants i està considerada com 
una competició clàssica del circuit de 
petanca. Hi van participar alguns dels 
millors jugadors espanyols juntament 
amb marroquins, francesos, tunisians i 
fi ns i tot israelians. Va guanyar la doble-
ta formada per José Luis Guasch i Óscar 
Alberola ❧

D’esquerra a dreta: Meritxell Vallina, Laura Gil, Neus Alvira, Isaac Serrano i Susana Cáceres.

El mes d’octubre, Calella va acollir els 
Campionats de Catalunya d’Special 
Olympics. El Club Esportiu La Magarola 
de la nostra ciutat hi va fer un gran paper 
—amb medalles d’or, plata i bronze— 
amb aquests esportistes: Neus Alvira, Su-
sana Cáceres, Laura Gil, Meritxell Vallina i 
Isaac Serrano. 

Aquesta entitat, fundada fa 15 anys, fo-
menta la integració de persones amb dis-
capacitat intel·lectual mitjançant l’esport 
i el lleure. El club desenvolupa activitats 
esportives com atletisme o tennis, i tam-
bé dansa. A més, els caps de setmana fan 

sortides culturals o de lleure, com anar a 
la discoteca. La presidenta de La Maga-
rola, Consuelo Ezquerro, assegura que 
aquesta tasca que fan “no seria possible 

sense el voluntariat. Si algú vol col·laborar 
amb nosaltres serà ben rebut” ❧

[ José David Muñoz ]

El Club Petanca Prat
suma nous triomfs

Una de les entitats capdavanteres de l’esport pratenc

Eric Gámez, entrenant a les pistes dels jardins 
de la Ribera
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L’Atlètic Prat aconseguia el triomf per 0 gols a 2 en 
el primer derbi de la temporada contra la Terlenka. 
L’Estruch es va vestir de gala per viure l’únic 
enfrontament de dos equips del Prat en futbol amateur, 
que militen a la 3a catalana. Vídeo a elprat.tv

                                        DERBI TERLENKA - ATLÈTIC PRAT

El darrer campionat de Catalunya de Billar s’ha celebrat a 
la nostra ciutat, a la nova seu del Club de Billar del Prat, 
al c. Gaiter del Llobregat. Jugadors de billar de primer 
nivell han competit en aquesta disciplina on el silenci i 
les caramboles són essencials. Vídeo a www.elprat.tv

CAMPIONAT DE BILLAR
El Club de Futbol Sala Casa Alcalá ha presentat els equips de la 
nova temporada. Compta amb quatre equips: un prebenjamí, 
dos alevins —que juguen a jocs escolars— i un sènior, 
que milita a la Primera Catalana Territorial, amb l’objectiu 
d’assolir l’ascens de categoria. Vídeo a www.elprat.tv

NOVA TEMPORADA PER AL CASA ALCALÁ

El Centre de Pàdel del Prat ha acollit la 23a edició del 
Campionat de Catalunya, on han participat els i les 
millors padelistes del país. El campionat consolida 
les instal·lacions pratenques tot just un any després 
de la seva inauguració. Vídeo a www.elprat.tv

CAMPIONAT DE PÀDEL
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El 22 de novembre passat 
es va celebrar una nova 
edició de la Cursa per 
la Vida, organitzada 
per la secció local de 
l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer. Hi van 
participar 1.500 persones 
que van pagar 7 €. La 
recaptació es destina 
a la Unitat de cures 
pal·liatives pediàtriques 
de l’Hospital Sant Joan 
de Déu. Aquests diners 
permetran contractar una 
psicòloga que atengui 
els infants amb càncer 
i les seves famílies. 
Vídeo a www.elprat.tv

NOVA EDICIÓ DE LA CURSA PER 
LA VIDA

Ja ha començat la lliga escolar de futbol sala, on participen 
la majoria de centres educatius del Prat amb la implicació 
de moltíssims infants que juguen els divendres a la tarda als 
patis de les escoles. A més, creix la lliga comarcal de futbol 
sala escolar, amb més equips de la ciutat involucrats.

                  LLIGA ESCOLAR FUTBOL SALA
El nou projecte del CB Prat a la lliga LEB Or ha començat 
amb la difi cultat que comporta jugar a la segona màxima 
categoria del bàsquet espanyol. El conjunt pratenc lluita 
a la part baixa de la taula, acumulant moltes més derrotes 
que victòries. La nota positiva ha estat veure el primer 
jugador pratenc debutar amb el CB Prat a la LEB Or: es 
tracta d’Alejandro Pérez (foto), del sènior 1 del club.

CLUB BÀSQUET PRAT

FOTO: CLUB BÀSQUET PRAT
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