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El nou teatre de
l’Artesà pren forma
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D

es de l’any 1919, quan l’arquitecte Antoni Pascual va construir l’Artesà, aquest edifici ha estat referent en molts
moments de les vides de diverses generacions de pratencs i pratenques. Al llarg dels anys i en diferents èpoques,
l’Artesà ha acollit teatre local amateur i també professional, i ha anat alternant aquesta activitat amb projeccions
de cinema, balls de festa major i altres accions de caire cultural i social.

Amb aquesta obra volem que
l’Artesà sigui un espai modern
per a les arts escèniques,
amb un disseny sostenible i
respectuós amb el seu context
urbà, i que alhora transmeti
l’essència i el sentiment del
que és el conjunt de l’Artesà
per a la ciutat del Prat.

En gairebé un segle, l’Artesà ha viscut moments de tot tipus, però ha estat sempre un lloc de trobada, de participació, d’innovació i de pensament col·lectiu. Durant la Guerra Civil, la CNT el va convertir en Casa del Poble.
Després, els propietaris el van recuperar i van reiniciar les representacions artístiques i culturals. L’any 1987
l’Ajuntament el va llogar per recuperar-lo com a espai públic dedicat a la cultura i per fer-hi una reforma per
posar-lo a punt. Va ser llavors quan es van evidenciar les greus deficiències estructurals de l’edifici. Uns anys
més tard, al 2003, l’Ajuntament el va adquirir amb la intenció, en el moment adient, de remodelar-lo i obrir-lo
a les arts escèniques. Ara, després d’un complex procés de valoracions tècniques, polítiques, culturals i socials,
tenim una proposta guanyadora del concurs, “Històries”, nom que ve donat pel tractament especial que té amb
la història de l’espai, l’entorn, l’ús social i el vincle emocional amb la ciutat. Aquest va ser un requeriment previ
de l’equip de govern municipal en la redacció del concurs, perquè sabem que hi ha un sentiment nostàlgic fort
i legítim en molts pratencs i pratenques en relació amb l’Artesà, perquè som conscients que forma part de la
nostra història i perquè el volem transmetre a les noves generacions amb la seva identitat recuperada. Volem
que l’Artesà sigui un espai modern per a les arts escèniques, amb un disseny sostenible i respectuós amb el seu
context urbà, i que alhora transmeti l’essència i el sentiment del que és l’Artesà per a la ciutat del Prat.
Us desitjo a tots i totes bones festes nadalenques i un bon any 2016.

Lluís Tejedor
L’alcalde

L’Artesà

D

esde el 1919, cuando el arquitecto Antoni Pascual construyó el Artesà, este edificio ha sido referente en muchos
momentos de las vidas de varias generaciones de pratenses. A lo largo de los años y en diferentes épocas, el
Artesà ha acogido teatro local amateur y también profesional, y ha ido alternando esta actividad con proyecciones de cine, bailes de fiesta mayor y otras acciones de tipo cultural y social.

Con esta obra queremos
que el Artesà sea un espacio
moderno para las artes
escénicas, con un diseño
sostenible y respetuoso con
su contexto urbano, y que a
la vez transmita la esencia y
el sentimiento de lo que es el
conjunto del Artesà para en
la ciudad de El Prat.

En casi un siglo, el Artesà ha sido siempre un lugar de encuentro, de participación, de innovación y de pensamiento colectivo. Durante la Guerra Civil, la CNT lo convirtió en Casa del Pueblo. Después, los propietarios reiniciaron las representaciones artísticas y culturales. En 1987 el Ayuntamiento lo alquiló para recuperarlo como
espacio público dedicado a la cultura. Fue entonces cuando se evidenciaron las graves deficiencias estructurales
del edificio. Unos años más tarde, en 2003, el Ayuntamiento lo adquirió con la intención, en el momento adecuado, de remodelarlo y abrirlo a las artes escénicas. Ahora, después de un complejo proceso de valoraciones
técnicas, políticas, culturales y sociales, tenemos una propuesta ganadora del concurso, “Històries”, nombre
que viene dado por el tratamiento especial que tiene con la historia del espacio, el entorno, el uso social y el
vínculo emocional con la ciudad. Este fue un requerimiento previo del equipo de gobierno municipal en la
redacción del concurso, porque sabemos que hay un sentimiento nostálgico fuerte y legítimo en muchos pratenses en relación con el Artesà, porque somos conscientes de que forma parte de nuestra historia y porque lo
queremos transmitir a las nuevas generaciones con su identidad recuperada. Queremos que el Artesà sea un
espacio moderno para las artes escénicas, con un diseño sostenible y respetuoso con su contexto urbano, y que
a la vez transmita la esencia y el sentimiento de lo que es el Artesà para la ciudad de El Prat.
Os deseo a todos y todas buenas fiestas navideñas y un buen año 2016.
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El teatre de
l’Artesà reneix
sense renunciar
al seu passat

El jurat ha aixecat el teló. De les 5 propostes finalistes per a la construcció del nou
teatre del Centre Artesà, l’escollida ha
estat “Històries”, de l’equip d’arquitectes
Bosch-Forgas. Ara, aquesta proposta es
perfilarà amb detall fins a esdevenir el
projecte executiu del nou teatre.
Un jurat multidisciplinar format per
una quinzena de persones —professionals municipals, teatrals, arquitectes i
polítics— i presidit per l’alcalde del Prat,
Lluís Tejedor, ha triat la proposta que
ha aconseguit un major grau de compliment dels requeriments del plec de
clàusules del concurs.
Els objectius de l’Ajuntament eren
que el projecte guanyador incorporés
una especial sensibilitat amb la història
de l’espai i el seu ús social. El repte principal era que el nou espai tingués en
compte la memòria de les persones i alhora recollís un concepte arquitectònic
funcional i flexible, amb una completa
oferta d’espais que donin resposta als

EL PRAT
Imatge virtual de la futura façana principal del teatre, vista des del c/ del Centre. A sota, foto de la maqueta del projecte.
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requeriments d’un equipament teatral
modern.
De la proposta “Històries”, el jurat
en destaca “l’equilibri entre els mitjans que es proposen i el resultat que
s’aconsegueix, atenent a l’objectiu d’establir un vincle emocional i de continuïtat amb la història de l’antic Artesà”.
El jurat ha valorat positivament aspectes com el contacte del nou edifici amb
la ciutat, especialment amb el carrer del
Centre; la voluntat de conservar i posar
en valor parts de l’edifici actual sense
restar funcionalitat a l’equipament futur; la recuperació de la seqüència patibar-vestíbul; i la gran atenció a la sostenibilitat i estalvi energètic, tant durant
la construcció com amb el manteniment i funcionament de l’equipament
un cop estigui en servei.
El futur teatre
La rehabilitació de l’antic teatre s’havia
descartat perquè implicava greus man[continua a la pàgina següent]
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cances funcionals i espacials (confort,
seguretat, accessibilitat dels espectadors, capacitat d’usos, potencial cultural
i social...). El nou teatre, però, recordarà
la imatge de l’antic i respectarà els elements patrimonials catalogats, posantlos en valor. Serà un teatre propi del segle
XXI, amb una sala per a uns 600 espectadors, un gran escenari (23,2 m d’amplada,
11,5 de profunditat i 21 m d’alçada), fossat per a orquestra, una sala petita d’unes
150 localitats, sales d’assaig, camerinos,
magatzems i un ampli vestíbul.
La proposta “Històries” inclou millores
com l’obertura d’un espai públic arbrat,
incorporant els grans plàtans ja existents, que donarà accés al teatre des del
carrer del Centre. En aquesta façana hi
destacarà una gran vidriera.
Es mantenen les façanes laterals de
la sala actual i gran part del foyer, així
com l’entrada principal. A més, les parts
noves, inclosa la caixa escènica, es construiran amb maó massís vist, molt similar
al de les parts que es conserven. La vo[ve de la pàgina anterior]

lumetria del conjunt respectarà les edificacions i carrers de l’entorn. “Històries”
proposa fer una operació de “cirurgia”
per eliminar les parts obsoletes o impròpies i, en canvi, mantenir les parts aprofitables. Així, es consolidarà la caixa de
l’antiga sala amb una estructura que, a la
vegada, suportarà la nova coberta.
El cafè s’obrirà de nou cap al vestíbul,
recuperant l’antiga perspectiva visual,
des del pati fins al teatre. La sala principal tindrà una pell de fusta fosca i serà
d’estil italià: platea, amfiteatre i dues llotges laterals.
Amb “Històries”, la imatge final de
l’Artesà serà la de l’antic teatre que evoluciona a través del temps adaptant-se a
les noves necessitats, amb el màxim respecte per la memòria de les generacions
de pratencs i pratenques, a la vegada
que potencia els seus usos ciutadans i
culturals

❧

Trobareu completa la proposta “Històries” a
http://artesa.elprat.cat/propostes/histories

Un lloc per a
la cultura,
la formació
i la vida
ciutadana
L’Ajuntament iniciarà en els
propers mesos, en paral·lel a la
construcció del teatre, un nou
projecte d’arts escèniques de
forma col·laborativa amb el
món teatral, cultural, associatiu
i educatiu de la ciutat. El nou
teatre permetrà la representació
de tot tipus d’espectacles teatrals
i musicals (professionals i
amateurs) així com el
desenvolupament d’un nou
programa formatiu, al temps
quu potenciarà la vida cultural
i ciutadana del nucli antic.

Secció que mostra l’interior del futur teatre de l’Artesà, amb un gran escenari, una sala principal, una sala petita, un gran vestíbul connectat
amb el cafè-bar i, finalment, el pati.

EL PRAT
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Bosch–Forgas
Arquitectes
Manel Bosch i Aragó
(www.ammarquitectes.com )
s’ha associat amb l’equip format per
Joan Forgas i Dolors Ylla-Català
(www.forgasarquitectes.com ) per
concursar en la proposta de construcció
de l’Artesà. Tots dos equips, amb
força premis i reconegut prestigi,
tenen experiència en equipaments
teatrals. Així, Bosch és autor, entre
altres, dels teatres municipals de Salt
i de Roses i de l’auditori i palau de
congressos de Girona. També ha
reformat els teatres municipals de
Girona i de Santa Coloma de Gramenet,
el Victòria de Barcelona, la Faràndula de
Sabadell i el Principal d’Olot. Forgas, autor
de la reforma de la Casa de la Vila i de
la nova Escola del Parc del Prat, ha fet la
rehabilitació del teatre Kursaal de Manresa.

Una gran vidriera cobrirà una part de la façana del teatre i crearà una nova àrea d’accés
a diferents espais de l’equipament.
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Judit Florensa Mingote

Jordi Ibern i Tortosa

Bon Nadal i feliç 2016

Queridos Reyes Magos…

S’acosta el Nadal, el Cap d’Any i la nit més màgica per a
alguns. Durant el Nadal ens proposem nous projectes, volem compartir
el temps amb la família i, a vegades, tenim la sensació que és l’únic
moment de l’any en què fem tants esforços per estar junts.

Este artículo se publicará poco después de las elecciones
generales del 20D. Ha sido una legislatura dura en la que todos hemos
tenido que hacer grandes esfuerzos y sacrificios para poder sacar este
país a flote. Partíamos de una situación crítica y, además de remontar
y recuperarnos, hemos logrado ser el país europeo líder en crecimiento
económico y conseguir un mayor reconocimiento y credibilidad
internacional. Y todo ello no es fruto de la casualidad. Espero que el
Partido Popular siga gobernando España. No nos podemos permitir
retroceder ni tirar por la borda todo lo conseguido. Son las elecciones de
la consolidación, y es necesario apostar por la opción que garantice la
prosperidad de este país y que se ocupe de los problemas reales de los
españoles. Vivimos una época de cambios en la que están emergiendo
nuevos partidos que basan su actividad en eslóganes, demandas utópicas
y en cargar sistemáticamente contra todo lo que existe. Pero no se trata
de destruir, sino de construir, presentar soluciones, tomar decisiones y
gestionar de forma responsable.

Mentre escrivim aquest article s’està acabant el dia internacional
de la lluita contra la sida, i el 25N recordàvem la lluita contra la violència
masclista. Encara hi ha massa víctimes per la violència de gènere, les
infeccions per la sida no disminueixen i les famílies refugiades afrontaran
com puguin l’hivern. Els ciutadans “digerim” aquests fets i ens relaxem
progressivament. Malgrat la solidaritat del voluntariat, qui no ha de
permetre aquest relaxament és l’Administració pública. Promoure
campanyes no és suficient si no s’implementen polítiques efectives.
Es fan lleis, però cal dotar-les amb pressupostos per a l’aplicació,
la difusió, el seguiment i l’avaluació de les accions realitzades.
Amb l’objectiu de ser constants en l’atenció a les necessitats de
les persones, us desitgem un bon Nadal i un feliç i pròsper any nou 2016.
(Escrit per Jordi Ibern i Núria Sanahuja)

elprat@esquerra.org

Aprovecho para pedir a SSMM los Reyes Magos un poquito de
cordura y sentido común, unidad y empleo para todos. ¡El PP de El Prat
os desea felices Fiestas y mejor año 2016! ¡Ah! Y no os olvidéis de hacer
gasto en los comercios locales…

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Per una millor fiscalitat
municipal

365 días

Al mes de desembre té lloc un dels fets més rellevants de la
vida política municipal: l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals.
Es decideixen coses tan importants com el nivell d’impostos locals que
pagarem. L’equip de govern municipal ens fa una proposta d’ordenances
de “copiar i enganxar“ de l’any anterior. L’Ajuntament disposa d’uns
ingressos extraordinaris gràcies al que recapta de l’aeroport i del port,
fet que li permet tenir un dels pressupostos per habitant més grans de
Catalunya. Això ens dóna marge per baixar alguns impostos municipals i
tornar aquests diners als ciutadans. En aquesta línia, demanem la rebaixa
de l’IBI urbà (la contribució) al mínim legal. Per compensar la pèrdua
d’ingressos, augmentaríem l’IBI especial al màxim legal, que és el que
paguen el port i l’aeroport, fet que ens permetria recaptar més de 7
milions d’euros addicionals per reforçar les polítiques socials i d’ocupació.
Demanarem bonificacions de l’IBI de fins el 75% per
a persones en situació de dependència i discapacitat, en funció del
seu grau. Aquestes idees responen a la nostra voluntat de construir
una fiscalitat municipal millor i més justa per a tothom. No vull
acabar aquestes línies sense desitjar un bon Nadal a tothom!
www.ciuelprat.cat

Aprovecharemos estas líneas para hacer memoria del año
vivido, casi 365 días de un no parar de información constante. Elecciones
municipales, más tarde las autonómicas, estas últimas cargadas de dilemas
por cabezonería de algunos e intereses de otros; y las tan ansiadas
generales, en las cuales ha quedado patente la carencia de la izquierda
para llegar a acuerdos comunes, haciendo de la política un circo con
infinidad de actuaciones. Y nuestra pregunta es: ¿cuándo será el día en el
cual la izquierda confluya y se forme cual bloque de hormigón sin fisuras?,
un anhelo que muchos compartimos. No nos olvidemos de la corrupción,
personajes con un solo objetivo: ellos mismos, una vergüenza. Terrorismo,
países contradiciéndose día tras día, combatiendo con sus propias armas,
financiando a los que los atacan, propiciando el asesinato de personas
inocentes por intereses que nada tienen que ver con ellos y un sinfín de
otros que deben dejarlo todo y huir. También referirnos a la violencia de
género, un problema que va en aumento y debemos tener presente.
Estas fechas, a la mayoría de nosotros, nos inspiran felicidad,
ilusión y alegría, olvidamos nuestros problemas e intentamos llenarnos de
jovialidad. Bones Festes / Felices Fiestas.
@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Una propuesta para todos

Navidad electoral

España y Catalunya se encuentran en un momento
trascendental en su historia, que justifica la preocupación
de los socialistas en tres grandes temas:
1) La crisis. Tras cuatro años en los que el PP ha hecho recaer el peso
de la crisis sobre las clases populares, la coyuntura internacional
permite que España afronte el futuro con otra perspectiva. La salida
de la crisis debe hacerse de una manera positiva para los intereses
de la mayoría, y no favoreciendo a los que ya tienen más.
2) Necesitamos un proyecto de ilusión colectiva que renueve España
y que nos ayude a reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos.
Queremos participar en la construcción de este proyecto inclusivo.
3) Hemos de luchar contra este sinsentido que ha partido Catalunya
en dos y pretende situarnos fuera de la ley y del Estado de Derecho.

Cuando aparezca esta revista ya se conocerán los resultados de las
elecciones generales que, en el momento de escribir estas líneas, todavía son
una incógnita. Parece un momento adecuado para escribir mi “carta a los
Reyes” que exprese los buenos deseos que espero se hayan hecho realidad
en las elecciones, deseos que pasan por que el resultado de la voluntad
popular sea un nuevo gobierno que aborde los problemas de los ciudadanos
y una nueva política que sea capaz de dar respuesta a los problemas de la
sociedad. Sea cual haya sido el resultado, estas elecciones dibujan un nuevo
escenario político en España donde nada está escrito y donde los acuerdos
entre las diferentes fuerzas políticas marcarán el futuro. Y precisamente
de acuerdos va también la política en Catalunya, donde seguramente no
estará despejada la margarita de la elección del futuro presidente de la
Generalitat. Resulta curioso que los avatares electorales hayan acabado en
negociaciones entre dos fuerzas en apariencia absolutamente antagónicas, y
es que ya dice el refrán popular que “una cosa es predicar y otra dar trigo”.

Los socialistas tenemos una propuesta para TODOS los
catalanes y para TODOS los españoles. Y cabemos todos: porque
no impone nada,no retira derechos a nadie y permite a todo
el mundo vivir su identidad como le plazca sin renunciar a una
parte de ella. Y porque permite progresar sin saltos al vacío.
@PerezJP_

No sé si todos los buenos deseos se habrán hecho realidad, pero
la Navidad me hace tener un espíritu positivo y esperanzas de que, en
efecto, muchas cosas cambien y lo hagan para mejor. Feliz Navidad.
www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Nuevas oportunidades

¿Te vienes de compras?

Según como hayan ido las elecciones, podría escribir con auténtico
optimismo y decir con seguridad que las cosas comenzarán a ser más justas
y las políticas se pondrán del lado de la gente corriente. Así espero que sea
cuando esta revista llegue a todas nuestras vecinas y vecinos de El Prat.

Aprovecho que la publicación de esta revista coincide con la época
más comercial del año para explicarte por qué es bueno que compres en los
pequeños comercios de El Prat. Estoy convencido de que comprar en una
tienda de barrio te resultará mucho más barato a corto plazo debido al trato
personalizado y al asesoramiento que recibirás de forma individualizada.
La mejor publicidad para un pequeño comercio, lo sabemos bien los que
nos dedicamos profesionalmente, es el boca a boca de los clientes; y esto
sólo se consigue esforzándose el comerciante en satisfacer a cada persona,
ofreciéndole el producto que realmente necesita para cubrir sus necesidades
y con una buena relación calidad-precio. Además, al apoyar al comercio
local estarás colaborando en fortalecer el tejido social de El Prat, en
disminuir el paro, en apoyar a emprendedores locales…

Si no es así, y seguimos teniendo lo de siempre, el optimismo me
decaerá un poco, pero no las ganas de luchar y trabajar para cambiar
las cosas. Tenemos una nueva oportunidad de seguir transformando
la sociedad, la política y la forma de hacer las cosas. A nivel municipal
tenemos grandes retos y algo más de conocimientos y herramientas
para llevarlos a cabo. El trabajo no ha hecho más que comenzar.
Esperemos que la cuesta de enero pase rápido y que a lo largo del
próximo año seamos capaces de ver el futuro y las cosas comiencen a ser
más justas. Por nuestra parte trabajaremos propuestas junto a la ciudadanía
para intentar mejorar dentro de nuestras posibilidades todo lo que podamos.
Feliz navidad y que el año nuevo por fin sea próspero
para todas y todos.
@sepuede_prat

@podemos_elprat

Se Puede El Prat

Para finalizar quiero felicitarte las fiestas en nombre de todo el
equipo de Ciutadans y desearte salud y prosperidad para el próximo año.
También quiero tener un recuerdo muy especial para las familias que están
pasando dificultades económicas, problemas de salud o que tienen a sus
familiares lejos de El Prat, esperando que muy pronto se pueda revertir la
situación. Bones festes i feliç any nou!
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA

RUTA DE LA CARXOFA. QUART MEMORIAL JOSEP OLIVA

EL PRAT

12
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El diumenge 29 de novembre es va celebrar una nova
Ruta de la Carxofa, IV Memorial Josep Oliva. La ruta,
organitzada per l’associació Amics del Cavall del Prat, va
tenir origen i destí a la Granja de la Ricarda. Es va fer un
recorregut matinal per la zona agrícola i litoral del Prat amb
la participació d’una vintena llarga de carros, carruatges
i tartanes tirades per cavalls. Vídeo a www.elprat.tv

DISPRAT LLEURE INAUGURA SEDE
Disprat Lleure, entidad que trabaja para cubrir las carencias en
el ocio de niños y jóvenes con discapacidad física e intelectual,
ha estrenado sede, en el paseo Joan Carles I. El nuevo local
dispone de una aula multisensorial, donde se estimulan los
sentidos a través de diferentes dispositivos y actividades.
Disprat Lleure (www.dispratlleure.com) organiza casales,
colonias y actividades extraescolares. Video a www.elprat.tv
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“ELECTROLINERA” Y PRIORIDAD SEMAFÓRICA PARA LOS AUTOBUSES
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inaugurado el primero de los 10 puntos de recarga rápida para vehículos
eléctricos (“electrolineras”) de la red que, hasta ﬁnales de 2016, implantará en todo el territorio metropolitano. Esta
“electrolinera” (foto de la izquierda) se halla en la pl. de la Volateria, en el parque de negocios Mas Blau. El mismo día se
presentó el nuevo sistema que da prioridad a los autobuses en los cruces de El Prat con semáforos. El conductor del bus,
si lo considera conveniente —porque lleva retraso, porque advierte una congestión, etc.— puede accionar un botón que
transmitirá una señal al próximo semáforo informando de su presencia y del sentido de su marcha. Video en www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

15A EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DEL PRAT
TRADICIONAL PESSEBRE A LA PLAÇA DE LA VILA
El tradicional pessebre de la plaça de la Vila, que cada
any elabora un grup d’una trentena de persones grans
de la ciutat, està inspirat aquest any en un conte de
Nadal i té una ambientació molt rural, amb molts animals
de granja. Una cascada central és un dels elements
més destacats. L’acte d’inauguració del pessebre va
comptar amb l’actuació del cor de mitjans de l’Escola
Municipal de Música del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

L’associació Amics de Sant Cosme, amb el suport de
l’Ajuntament del Prat i la col·laboració d’empreses i
entitats, ha organitzat el Pessebre Vivent del Prat, amb
la participació de més de 250 persones. La 15a edició
d’aquest pessebre es va celebrar el cap de setmana del 5
i 6 de desembre al parc Nou. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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MASCLISME, ESTEREOTIPS I LLIBERTAT PERSONAL
El 25 de novembre passat, alumnat de l’Institut Salvador Dalí va
participar en una proposta pedagògica anomenada “Masclisme,
estereotips i llibertat personal”, que té per objectiu analitzar els
mecanismes de construcció i socialització del masclisme i la seva
relació amb la violència de gènere i l’homofòbia. Aquesta acció,
organitzada pel programa municipal de Dones, forma part del
Catàleg d’Activitats El Prat Educa per al present curs escolar.

“SÓC GRAN: TRACTA’M BÉ”
El grup de Dones Sàvies de Sant Cosme i el grup de teatre Els
bitxos van oferir una representació titulada Sóc gran: tracta’m
bé a l’Equipament Cívic Delta del Llobregat, el 29 de novembre
passat. L’obra, a partir de diferents escenes, abordava situacions
de la vida quotidiana de les persones grans i la importància de les
relacions familiars i socials com a prevenció dels maltractaments.

16

Empreses
i instituts,
amb l’FP
dual
Els instituts pratencs
Ribera Baixa i Illa dels
Banyols signen acords
amb diverses companyies

EL PRAT
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A la formació professional dual, empreses
i instituts comparteixen teoria i pràctica
en la formació de l’alumnat. L’objectiu és
apropar el món laboral a les aules fent
que l’alumnat seleccionat realitzi pràctiques retribuïdes a l’empresa amb una
beca salari o contracte laboral.
Al Prat, l’Institut Ribera Baixa ha formalitzat acords amb les empreses Nestlé, DHL i
Decathlon per oferir places per a alumnes
del CFGS de transport i logística. També
es fa l’FP dual al CFGM de jardineria i floristeria amb el Gremi de Jardineria de Catalunya, Parcs i Jardins de Barcelona, Moix
Jardineria i Ambientàlia Gestió Ambiental.

Alumnat del cicle formatiu de grau superior d’automoció i robòtica industrial fa pràctiques
a l’Institut Illa dels Banyols per preparar la seva estada a la Nissan.

En el cas de l’Institut Illa dels Banyols, les
primeres places d’FP dual han estat per a
alumnes del CFGS d’automatització i robòtica industrial, gràcies a la col·laboració
de Nissan. A més, ha estat el primer centre
de tot l’Estat que ha signat un acord amb

Gas Natural Fenosa per poder oferir 20
places d’FP dual per a alumnes del CFGS
de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. S’adaptaran espais de
l’institut per a un nou taller, equipat amb
material i equips cedits per l’empresa

❧

Alumnes
d’institut
amb premi
Estudiants del Prat que
obtenen reconeixements

Com cada curs, alumnes dels diferents
instituts d’ESO i batxillerat del Prat reben
premis o reconeixements al seu treball i
esforç. Tot seguit fem un resum dels èxits
del curs passat.
Institut Baldiri Guilera
Óscar Jiménez i Álvaro Antonio Gil van
guanyar un premi Recerca Jove de la
Generalitat, per un treball sobre cèl·lules
solars. Sofia Valverde va obtenir, amb un
treball sobre ecotoxicologia, un premi
Edurecerca, convocat per la Generalitat.
Tant aquest treball com l’anterior van ser
destacats al Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat, així com els de Daniel
Ochavo, Kevin Hurtado i Alba Ropero.
Noemí de Diego i Andrea Guillaumet
han exposat al certamen “Ciència en acció” el seu treball “Levitació magnètica”,
seleccionat d’entre tots els presentats a
Espanya i Portugal. Noemí De Diego, a
més, ha estat becada pel Rotary Club del
Prat. Albert Lajara va participar a les Proves Cangur de matemàtiques, i va quedar entre l’1% dels millors de Catalunya.
Institut Ribera Baixa I
“Camí cap a la perfecció: el procés crea-

Alumnes participants en el darrer Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat.

tiu d’un curtmetratge”, de Júlia Lucha, va
ser destacat al Fòrum Ciutat del Prat i va
ser finalista en un concurs de la Universitat Pompeu Fabra. Al Fòrum també va
ser premiat Álvaro Carretón.
Patrícia Molina i Alícia García van resultar premiades, respectivament, amb el
tercer premi de microrelats i el segon de
poesia en el Quart Concurs Tintablava.
Júlia Segarra, Alba Muñoz, Paula Planas,
Conchi Bergillo i Javier Rollano van ser
finalistes del concurs literari “Ficcions”,
organitzat per l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació).
Institut Salvador Dalí
El treball de recerca “Foc i tradició: la Colla de Diables del Prat”, de Pau Ruiz, va rebre diversos premis al Fòrum de Treballs
de Recerca i als Baldiri Reixach, i va ser
finalista als Edurecerca.
Clàudia Quiñones va guanyar el primer
premi de Microrelats de Tintablava pel

text Allà on siguis, mentre que Adriana
Irurita va aconseguir el tercer en poesia
amb Desig de tu.
Qijun Jin va obtenir una menció honorífica a les Proves Cangur de matemàtiques, on va quedar dintre de l’1% dels
millors de Catalunya. Esther Viladecàs i
Jose Antonio Fernández també van ser
guardonats al Fòrum de Recerca. Miguel
Ángel Merino ha estat becat pel Rotary
Club del Prat.
Institut Estany
de la Ricarda
En el campionat d’Scrabble Escolar en
Català, la parella guanyadora va ser la
formada per Sandra Mariscal i Adrián
Moragas. Aquest institut, a més, va ser
proclamat campió del concurs. Óscar
Martínez va rebre una beca del Club Rotary del Prat. Romina Paola Pampín va
ser premiada al Fòrum de Recerca Ciutat
del Prat

❧
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El servicio municipal de mediación en
conﬂictos de convivencia se consolida
Sólo en 2015, el servicio ha tratado 330 casos, en los que han participado unas 600
personas; la mayoría por conﬂictos vecinales, familiares o de uso del espacio público

EL PRAT
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Sesión formativa sobre resolución de conflictos, herramientas y habilidades relacionales.

Este año, el Servicio de Mediación Ciudadana y Comunitaria, dependiente del
Ayuntamiento de El Prat, ha trabajado
en 330 casos de conflictos de convivencia, con la participación de unas 600
personas. La mayoría de conflictos han
sido de vecindad (ruidos, animales do-

mésticos…), familiares y de uso del espacio público.
El servicio también atiende casos derivados de la aplicación de la Ordenanza
de Civismo y Convivencia Ciudadana.
La mayoría de estas sanciones se derivan de un uso incorrecto del espacio

público, y el servicio facilita
una alternativa responsable
y reparadora a la multa, con
un compromiso de mejora.
Al servicio, que es gratuito
y se halla en las Cases d’en
Puig, se pueden dirigir tanto
personas como entidades o
colectivos de la ciudad.
La mediación es un proceso de la gestión de conflictos donde las partes, con el
acompañamiento y ayuda
de las personas mediadoras,
pueden encontrar mutuamente respuestas que los
satisfagan y mejoren la situación inicial.
De manera pacífica, imparcial y confidencial, el Servicio de Mediación puede
intervenir en todos aquellos
conflictos que se produzcan
en nuestro entorno personal, vecinal o comunitario
más cotidiano.
¿Cómo se solicita?
Basta con que lo pida una de las partes
implicadas en el conflicto. Lo puede hacer por teléfono (933 790 050, ext. 5600),
personalmente en las Cases d’en Puig
(pl. Agricultura, 4) o por correo electrónico: mediacio@elprat.cat

❧

Les Sales d’Estudi
s’amplien pels exàmens
Horari especial del 27 de desembre al 31 de gener

Les Sales d’Estudi, que durant l’any 2015
han acollit més d’11.000 usos, tornen a
oferir els horaris especials de l’època
d’exàmens. Diferents espais de la Biblioteca Antonio Martín, així com les diverses sales d’estudi individual i grupal,
s’adapten a les necessitats de silenci o
treball col·lectiu.
L’horari especial d’exàmens tindrà lloc
entre el 27 de desembre i el 31 de gener:
de dilluns a divendres de 21 a 02 h, dissabtes de 19 a 02 h i diumenges de 10 a
14 h i de 16 a 24 h.
Aquest servei, sempre obert als suggeriments de la comunitat educativa, ofereix algunes novetats:

prèvies als exàmens trimestrals dels instituts. Així, entre el 15 i el 29 de febrer
obrirà de dilluns a divendres de 16.30 a
20.30 h.

Ampliació al febrer

Més Informació: www.joves.prat.cat i a
www.facebook.com/sales.estudi.elprat

El servei s’amplia durant les setmanes

Nou servei de
suport a l’estudi
A partir del mes de febrer s’inicia un nou
servei de suport a l’estudi, tots els dimarts i dijous de 16.30 a 20.30 h.
Adhesiu
Com cada any, s’ha editat un adhesiu
informatiu que es pot trobar al Lloro, al
Cèntric Espai Cultural i als punts mòbils
del Lloro als instituts

❧

Una de les Sales d’Estudi a plena ocupació.

EL PRAT
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Nova edició
de la jornada
Tothom
Educa
El dissabte 21 de novembre es va celebrar, a l’Escola H. Josep Tarradellas, una
nova edició de la jornada Tothom Educa,
adreçada a pares i mares d’alumnes, docents i altres professionals de l’educació.
L’objectiu d’aquestes jornades és
que la formació i el treball conjunt dels
membres dels diferents sectors de la
comunitat educativa enforteixin els vincles per avançar en l’èxit educatiu.
Aquest any, Jordi Collet, sociòleg i
professor universitari de pedagogia, va
presentar la ponència “Família i escola,
enfortint vincles”. Tot seguit es van fer

Grups de treball durant la jornada.

grups de treball i finalment es van presentar alguns dels projectes desenvolupats per les AMPA del Prat. La jornada
va comptar amb l’assistència de més de

150 persones procedents de diferents
sectors de la comunitat educativa

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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TEMPORADA GENER - JUNY 2016 TEATRE, MÚSICA I DANSA AL PRAT
TEATRE MODERN

CLÀSSICS AL CÈNTRIC
Òpera Gran Teatre Liceu
MACBETH

Iron Sculls
SINESTESIA (dansa)

28 de febrer, a les 19 h
Entrada: 12 €
Avui toca concert, a les 18 h

29 de gener, a les 21 h
Entrada: 15 €

Òpera Gran Teatre Liceu
ARIANE I BARBA-BLAVA

Clara Segura i Pablo Derqui
UNA GIORNATA
PARTICOLARE

Ensemble Dialoghi
ROMANTICISME I
LLIBERTAT

9 d’abril, a les 20 h. Entrada: 12 €
Avui toca concert, a les 19 h

INFANTIL TEATRE MODERN
Cia. El Cau de l’Unicorn
EL FANTASMA MENTIDER

Xavi Lozano i la Banda
de Música de Sabadell
BUFANT “EL
QUE NO SONA”

17 de gener

Teatre Nu
RASPALL

TNC
MARIA ROSA

21 de maig, a les 18 h. Entrada: 6 €

21 de febrer

Múcab Dans
BOMBOLLES DE PAPER

d’Àngel Guimerà

13 de març, a les 19 h
Entrada: 15 €

20 de març

Múcab Dans
UMBRA + BULB (dansa)

David Bagès, Dolo Beltrán,
Mima Riera i David Vert
EL TEST

INFANTIL CÈNTRIC

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

8 de març, a les 21 h
Entrada: 15 €

3 d’abril, a les 19 h
Entrada: 12 €

VENDA D'ENTRADES:
a partir del 23 de desembre
www.ticketea.com
Recepció del Cèntric: horari propi
del centre i 2 hores abans de cada
espectacle
Teatre Modern: 2 hores abans de
cada espectacle

20 de març, a les 18 h

14 de febrer, a les 19 h
Entrada: 15 €

Míriam Iscla, Sol Picó i
Maika Makovski
NOMÉS SÓN DONES

VENDA D'ABONAMENTS:
Programació Xarxa:
20 de desembre, de 15 a 16 h i
de 19 a 20 h. Teatre Modern
Resta de programació:
21 i 22 de desembre i 14 de gener,
de 17 a 20 h. Cèntric Espai Cultural

OCT48
TEMPESTES I PASSIONS

Pere Arquillué, Àgata Roca,
Jordi Rico, Carme Pla
ELS VEÏNS DE DALT

19 de febrer, a les 23 h
Entrada: 15 €

Teatre Modern
Dimecres 13 de gener, a les 19 h

31 de gener, a les 18 h

24 de gener, a les 19 h
Entrada: 12 €

Andrés Torres
DIARIO DE UN
CUARENTÓN

PRESENTACIÓ
NOVA TEMPORADA

(dansa)

Centre de Titelles de Lleida
KISSU

10a FESTA
DE LA DANSA

Centre Cívic Jardins
de la Pau
30 d’abril, a les 16 h

17 d’abril

INFANTIL JARDINS DE LA PAU

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

24 d’abril, a les 19 h
Entrada: 15 €

Kulunka Teatro
ANDRÉ Y DORINE
8 de maig, a les 19 h
Entrada: 12 €

Josep Ma Flotats i Arnau Puig
SER-HO O NO per acabar
amb la qüestió jueva
22 de maig, a les 19 h
Entrada: 15 €

Servei d’acollida per a famílies amb fills entre 3 i 10 anys
Amb una antel·lació de 5 dies. teatremodern@elprat.cat

La Cuentista Teatro
EXPLICA LA TEVA HISTÒRIA
10 de gener

Centre Cívic San Jordi - Ribera Baixa
7 i 8 de maig, a les 18 h

Pinotxo en Bicicleta
BLAU MARÍ
14 de febrer

Estenedor Teatre
RODA EL MÓN
13 de març

Pàrquing Shakespeare
AL VOSTRE GUST

Cia. Binixiflat
EL PEIX D’OR

Parc Fondo d’en Peixo
12 de juny, a les 19 h

14 d’abril

elprat.cat

twitter.com/elpratcultura
facebook.com/elpratcultura

Número 216 Gener 2016

Els veïns de dalt

Amb Pere Arquillué, Àgata Roca, Carme Pla i Jordi Rico
Comèdia àcida i fresca que és el debut al teatre del cineasta Cesc Gay. Una reflexió sobre la vida
en parella i la sexualitat a través de quatre personatges. A l’obra, una parella convida a sopar els
veïns que tan amablement els van ajudar a instal·lar-se però que no paren de fer soroll i gemegar a tota hora. De fet, estaven debatent si els ho deien o no quan els veïns els deixen perplexos.
L’atac de sinceritat es convertirà en una allau que s’endurà tot per davant i que serà impossible
d’aturar. I la bola no pararà de créixer. Com el riure.

Teatre Modern. Divendres 29 de gener, a les 21 h
Entrada: 15 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

Cia ETC

T eatre i dansa

Cia Patricia Palomares

Aneboda, the show,

Lorca, Dario Fo i Don Juan
Manuel

de Joan Yago
Tres actors
munten un
armari en
directe i a
temps real,
mentre parlen dels milers de milions
de coses que podrien estar fent en
lloc de muntar un armari en directe.
Qualsevol dia és bo per entonar un
cant desesperat!

Teatre Modern. Divendres 22 de gener,
a les 20 h i dissabte 23 de gener,
a les 19 h i a les 21 h. Entrada: 5 €
Cicle de lectures dramatitzades

Fanzine CH

Direcció: Blanca Pàmpols
Cicle de lectures per celebrar el 40
aniversari del Teatre Kaddish.
Organització: Teatre Kaddish

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Dissabte 16 de gener,
a les 20.30 h i diumenge 17 de
gener, a les 19 h. Entrada: 6 €

Nova temporada de
teatre, música i dansa
al Prat
Presentació per descobrir de la mà dels
seus protagonistes, les propostes que
formaran part de la programació de la
temporada d’arts escèniques del primer
trimestre de l’any.

Teatre Modern
Dimecres 13 de gener, a les 19 h
Venda d’abonaments:
Cèntric Espai Cultural
Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
i 14 de gener, de 17 a 20 h

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Divendres 29 de gener,
a les 21 h

Formació en Clown: Carlo Mo
i Mr Di
Jornada de formació en
clown a càrrec de Carlo
Mo i Mr Di, dos professionals amb una llarga
trajectòria als escenaris
i dirigida a totes aquelles
persones interessades en les arts escèniques i
amb ganes de formar-se.
Cal inscripció prèvia a:
esceniques@ccriberabaixa.cat
Amb la col·laboració de Prat a Clown

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 23 de gener, a les 11 h

M usica

Jam Session
Continua la
proposta per
les tardes de
diumenge, amb
sessions indoor
a la terrassa de
La Capsa per
gaudir de la música en directe i de la
improvisació. Traieu els instruments de
les fundes i, a tocar!

La Capsa. Diumenges 27 de
desembre i 17 de gener,
a les 19 h a les 19 h

DANSA

Iron Sculls

Sinestesia
Espectacle on
el hip-hop,
l’acrobàcia
i la dansa
contemporània
es fusionen per
crear un nou
llenguatge i
on s’entrecreuen diverses disciplines del
moviment, com les arts marcials, la dansa
contemporània i les danses urbanes.

Teatre Modern. Diumenge 24 de
gener, a les 19 h. Entrada: 12 €

Mostra d’Interactius
a l’escena
Mostra per donar
a conèixer l’ús
dels interactius en
l’àmbit escènic i
com la tecnologia
esdevé un element més de la narració.
Amb la presentació del procés de
treball de Bulb, obra guanyadora de
la Beca d’Escenografia Interactiva,
mostra d’instal·lacions interactives i
taller de mapping-express.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Divendres 15 de gener,
a les 19 h

El Descompositor:
Gòspel

Òpera Gran Teatre Liceu

Nova sessió
d’aquest club
d’escolta per
descobrir
cançons
i sons de
la música
gòspel de la mà de Georgina Blanch,
directora de cors de la Xarxa de
Gospel de Catalunya i cantant dels
Messengers.

Projecció
d’aquesta
òpera en
quatre actes
amb el llibret
de Francesco
Piave, basada en l’obra homònima
de William Shakespeare i que narra
l’ambició sense límits d’un noble
escocès per arribar al tron.

La Capsa. Dijous 21 de gener,
a les 19 h

Macbeth, de Verdi

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 31 de gener, a les 18 h

NOVES EXPOSICIONS

ENCARA POTS VISITAR

E xposicions

Miralls d’Anna Rodríguez
X Beca Fotografia i Societat
Exposició de les obres
resultants del procés de
recerca i investigació de
l’artista amb un col·lectiu de
dones de diferents àmbits
culturals i generacionals
del Prat, on s’ha treballat aquells aspectes que les
preocupen, motiven i apropen com a dones.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 8 de gener al 27 de gener
Gabri Guerrero

Penúltimos pensamientos de
un preciosista
delicado
L’artista Gabri Guerrero
presenta una mostra
de collages que es
caracteritzen per la seva immediatesa i l’aplicació
atzarosa fent construccions poètiques.

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Del 13 de gener al 18 de març
Inauguració: 13 de gener, a les 20 h

Conèixer món amb Gaspar Hernández

L ectura

Un dels autors catalans més
coneguts ens visita per presentar
el seu darrer treball, que té forma
de novel·la: La Terapeuta i on
tracta el tema de l’ansietat.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 19 de gener, a les 19 h

Cine Club

C inema

Jimmy’s Hall de Ken Loach
2014, Regne Unit. Anglès
(VOSE)
La història real de James
Gralton, un activista i
líder comunista irlandès,
que es va convertir en
l’únic deportat polític de la
República Irlanda.
Prèviament es projectarà el curt:
Dividits, d’Enric Rufas

Cine Capri. Dimecres 20 de gener,
a les 19.45 h

24è Concurs de Fotografia
Delta del Llobregat
Cèntric Espai Cultural. Fins l’11 de gener
Marta Mouns

La Forma del No Olvido o la
contradicción de los olvidos
con goteras
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 31 de gener

Nevades al Prat
Cèntric Espai Cultural. Fins el 13 de febrer

Making Off curtmetratge
“Vértices” de Francesc Cànovas

Convocatòria de
projectes d’arts
visuals /UNZIP
2016
Nova edició
d’aquesta
convocatòria que té
per objectiu
atorgar beques per promoure
la realització de projectes d’art
vinculats a la ciutat.

Presentació de projectes:
del 15 de gener al 29 de
febrer
Bases completes a
www.unzip.elprat.cat

Foto by Inma Quesada

Cèntric Gastrobar by Ona Nuit
Fins el 13 de gener

Club de Testers
DokuWiki

Xerrada “Món mediàtic
dedicat a la premsa local”
Taula rodona al voltant del periodisme
local al Baix Llobregat i la realitat que ens
envolta, amb la presència de professionals
del periodisme de la comarca . Hi assistirà
l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís
Tejedor.
Organitza BCN Factory, editora del llibre
Qui és qui. Radiografia dels qui manen al
Baix Llobregat i L’Hospitalet

Cèntric Espai Cultural
Dijous 14 de gener, a les 19 h

Xerrades en curt
Projecció dels curtmetratges
El Gordo de Xavier García i
Diciembre 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 15 de gener,
a les 19 h

Nova sessió
d’aquest club
pràctic amb la
demostració
en viu del
funcionament de DocuWiki, un motor
de llocs wiki que destaca per
ser força lleuger i de fàcil
administració, però versàtil i
flexible.

Centre Cívic Jardins de la
Pau. Dimarts 19 de gener,
a les 19.30 h

Programació del Cine Capri
Estrena simultània de: Carlitos y Snoopy

(25, 26 i 27 de desembre), Joy (8, 9 i
10 de gener), Alvin y las Ardillas: Fiesta
sobre ruedas (22, 23 i 24 de gener) i
Pesadillas (29, 30 i 31 de gener)
Altres pel·lícules: Ocho apellidos
catalanes
Per confirmar dates i horaris truqueu
al 93 379 59 43 o a la web
www.cinecaprielprat.com

LECTURA

TEATRE, MÚSICA I DANSA

L’hora del conte

Cada mes la Biblio
fa tallers

El cau de l’unicorn

El fantasma mentider

Activitat recomanada per a infants
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 9. Del llibre i de les bèsties,
amb Lídia Clua
Dissabte 16. Contes del fred,
amb Anna G. Cuartero

I nfantil

TALLERS

Dissabte 23. The Grimm Blues Brothers!,
amb Santi Rovira
Dissabte 30. Contes d’animals d’Àfrica,
amb Anna García

Les coses no
sempre són el
que semblen...
La Bruixa
Maduixa ens
presentarà tres
faules on les situacions es compliquen
a causa dels malentesos creats pels
prejudicis.
Organització: Grup Xarxa Prat

Dissabte 19, a les 11 h. L’hora dels
nadons: Contes per acaronar,
amb Elena Andrés.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20 de gener,
a les 18 h

JOCS

Kit (Klub Infantil
Tecnològic)

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

Setmana Temàtica:
Els Cavallers medievals
Vine a la Sala Infantil i
visita l’exposició Cavallers
medievals: descobriràs
la història i la llegenda.
També trobaràs una
selecció de llibres, contes
i documents que tracten
sobre el tema.

Cèntric Espai Cultural
Del 13 de gener al 29 de febrer

amb Stella Rubio
Un divertit
passeig pels
personatges
de conte més
aparentment
dolents.
T’imagines com són dia a dia?

Teatre Modern. Diumenge 17 de gener,
a les 18 h. Entrada: 6 €

Dijous 21, a les 18 h. Storytime (conte en

anglès): The King’s Servant amb Kids&Us

Taller monstruós

Dissabte 9. Mòbils de Miró
Dissabte 16. Pizza
Dissabte 23

Descobreix la música
en família (a l’Escola
Municipal de Música)

Dissabte 30. Màscares

Cal inscripció prèvia

Circuits amb plastilina
conductiva

Recomanat
per a nois i
noies, de 9 a
12 anys
Fes sonar
brunzidors, mou motors i
posa llum de colors a les teves
figures creades amb plastilina
que prepararem nosaltres
mateixos.

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

Activitats de lleure
del mes de gener

DEL DILLUNS 11 DE
GENER AL DIVENDRES
12 DE FEBRER
EXPOSICIÓ DE QUADRES D’ESMALT
Autora: Dolors Madrid, actualment
alumne de l’Escola d’Arts.
Durant tot un mes, podreu gaudir de
l’exposició de quadres que tindrà lloc
al Casal de Gent Gran El Remolar.

Entrada lliure a partir de 60 anys

DIJOUS 21

DIMECRES 27

SORTIDA: MUSEU DEL FERROCARRIL
(Vilanova i la Geltrú)

TEATRE TÍVOLI:
MUSICAL MAMMA MÍA!

Aquesta vegada ens endinsarem al món del
ferrocarril i els seus protagonistes.
Des de 1848, any en què a Catalunya es va
posar en marxa el primer ferrocarril de tota
la Península Ibèrica, el tren ha transformat el
món, ha participat activament de l’economia,
ha creat un paisatge propi i ha estat un dels
nostres principals mitjans de transport.

Mamma Mía!, tota una sotragada
d’energia positiva, que s’ha convertit
en un fenomen mundial amb el que
ballarem, cantarem i riurem, al mateix
temps que viatgem al costat més
optimista i alegre de la vida.

Inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades
Preu: 7,50 €

Activitat de tarda: 18.30 h
Inscripcions: Programa de Lleure
de la Gent Gran. Places limitades
Preu: 35 € (entrada + autocar)

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

Vuelve el
Carnaval de
la lujuria
En 2016 la ﬁesta llega
pronto, del 4 al 10 de
febrero. Ya podemos
inscribirnos en las rúas

El Carnaval, la fiesta más alocada y gamberra de El Prat, llega a su cita anual. Siguiendo el ciclo de los Siete Pecados
Capitales, la lujuria volverá a ser la protagonista en 2016.
Entre el 4 y el 10 de febrero participaremos en las actividades que la Comisión
de Carnaval prepara desde hace semanas.
Primero, el Dijous Gras, en los jardines
de la Pau, donde Su Majestad Carnaval
leerá el pregón y dará inicio a siete días
de fiesta y buen humor.
El sábado 6, las comparsas y las rúas llenarán la calle con disfraces y bailes. Nos
despediremos del Carnaval el Dimecres

Siguiendo con el ciclo de los Siete Pecados Capitales, el Carnaval de 2016 hace protagonista a la lujuria.

de Cendra, con la sardinada popular en la
pl. de la Vila, la Processó de les Ploraneres
y el duelo por Su Majestad y la Foguera
de Quaresma.
El proceso para la inscripción de comparsas en la rúa, infantil o de adultos,

estará abierto hasta el 5 de febrero, presencialmente en la OIAC. La solicitud se
encuentra en la oficina virtual municipal:
https://seu.elprat.cat/

❧

Toda la información en http://carnaval.elprat.cat

EL PRAT

23
gener

16

PUBLICITAT

EL PRAT

24
gener

16

La Cavalcada dels Reis de l’Orient és un dels actes més esperats del calendari festiu del Prat.

La renovació de la Cavalcada,
25
gran novetat d’aquest Nadal

EL PRAT

gener

El Prat rebrà els Reis de l’Orient amb sorpreses i novetats, resultat d’un procés
participatiu i del treball de l’Ajuntament amb col·lectius i experts en arts escèniques

La Cavalcada de Reis arribarà enguany
carregada de sorpreses i novetats, amb
una important renovació, resultat d’un
procés participatiu i del treball conjunt
de l’Ajuntament amb col·lectius i experts en arts escèniques de la ciutat.
S’han fet diferents sessions de treball.
Primer, una diagnosi de l’antiga Cavalcada, i després propostes de millora
aportades pels participants. El resultat
integra les propostes i acords.
Direcció artística
La principal novetat en l’organització de
la Cavalcada és la direcció artística, que
serà diferent cada any. Aquesta vegada
anirà a càrrec d’Arnau Puig, president del
Teatre Kaddish i actor professional. També serà nou l’equip de producció, igual-

ment molt vinculat al Kaddish. Hi veurem carrosses i ambientacions noves,
però també les tradicionals de l’estrella

Garatge Reial
El Garatge Reial obrirà el dia 5 de
gener a les 11 h, perquè infants
i adults puguin ajudar a posar
a punt les carrosses. Donarem
la benvinguda a l’Harshafa,
hi haurà tallers i activitats
familiars, s’explicarà un conte
i els infants podran lliurar al
Carter Reial els seus desitjos, fer
la seva recomanació de lectura
i esdevenir Camarlencs Reials.

o els carboners. Hi trobarem la carrossa
dels Dolços i les Llaminadures, la de la
Màgia i la Fantasia, la de les Cartes i la
Lectura o la dels Regals; nous personatges, com els Xumetaries o els Escalers, i
noves animacions amb grups i entitats
de la ciutat que acompanyaran el recorregut dels Reis de l’Orient amb música,
dansa i moltes sorpreses.
L’Harshafa, nou personatge
Coneixerem l’Harshafa, un nou personatge misteriós i estrambòtic que pot
variar el seu aspecte però que sempre
reconeixerem pel seu turbant lila, que
ens recorda les carxofes florides quan
arriba la calor al juny.
L’Harshafa recollirà i farà arribar a Ses
Majestats el missatge que els infants del
[continua a la pàgina 26]
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[ve de la pàgina 25]

Noves carrosses i
ambientacions
[ Tot i que es mantindran carrosses
i elements de la Cavalcada
anterior, la nova vindrà amb
carrosses i ambientacions noves.
[ Animacions amb grups i entitats
de la ciutat acompanyaran
la Cavalcada amb música,
dansa i moltes sorpreses.
[ Els horaris d’arribada dels
Reis i d’inici de la Cavalcada
s’avancen mitja hora.
[ Consulteu totes les activitats
a www.nadal.elprat.cat.

Els Carters Reials recullen els desitjos dels infants adreçats a Ses Majestats.

Prat hauran preparat. Membres del Consell d’Infants, en representació de tots els
nens i nenes de la ciutat, lliuraran aquest
missatge a l’Harshafa al Garatge Reial.
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Com cada any, els Reis llançaran el seu missatge a la ciutat des del balcó de la Casa de la Vila.

Els Reis arribaran el dia 5 a les 17 h a la
pl. de Catalunya. Com ho faran? Sorpresa.
I cada any serà diferent. Melcior, Gaspar
i Baltasar seràn rebuts per les autoritats
locals i se’ls farà entrega de les claus de
la ciutat, així com del pa i la sal, símbols
de pau i solidaritat.
Ses Majestats començaran el seu recorregut pels carrers de la ciutat a les 18
h. Patges i caminants, escollits entre els
nens i nenes del Prat, els acompanyaran
fins a la pl. de la Vila, on seran rebuts amb
honors i dirigiran els seu missatge a tots
els infants pratencs

❧

Representants dels 13 establiments que han obtingut l’acreditació “El Prat, comerç de qualitat” aquest any 2015, en l’acte de reconeixement celebrat
durant la Fira Avícola. La resta d’establiments que completen la llista de la pàgina 31 van obtenir l’acreditació l’any 2014.

Segell de qualitat per a
30
25 comerços de la ciutat
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El programa “El Prat, comerç de qualitat” acredita aquells establiments que han
posat en marxa un procés de millora contínua i han assolit determinats objectius
“El Prat, comerç de qualitat” és el nom
d’un programa adreçat a les botigues de
la ciutat per tal d’assessorar-les en la seva
modernització i adaptació als nous reptes
del comerç local i de proximitat. Les botigues que han posat en marxa un procés

de millora contínua de la seva qualitat i
han assolit els objectius del programa reben el segell “El Prat, comerç de qualitat”.
Aquest programa el promouen i financen l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat,

la Diputació de Barcelona i els comerços
participants.
Durant el procés d’acreditació de la
qualitat, els comerços reben el suport
personalitzat d’un equip d’experts, a fi de
fer una diagnosi de l’establiment —dels

Com participar-hi
Si teniu un comerç i voleu participar
en la nova edició del projecte, i així
obtenir l’acreditació “El Prat Comerç
de Qualitat”, us podeu adreçar
a l’Àrea de Promoció Econòmica,
Comerç i Ocupació de l’Ajuntament
del Prat, trucant al 934 786 878 o per
email a elpratempren@elprat.cat
Una placa identifica els establiments acreditats.

BOTIGUES ACREDITADES AMB EL SEGELL
“EL PRAT COMERÇ DE QUALITAT”
ACTIVITATS

ESTABLIMENTS

ADRECES

MODA, CALÇAT I
COMPLEMENTS

Moda Alba
Party’s
Calçats Avenida
Font Pell

Coronel Sanfeliu, 53
Frederic Soler, 9
Verge de Montserrat, 41
Frederic Soler, 42

ROBA I COMPLEMENTS
PER A NENS I NENES

Cary Kids
Prat Bebé

Carretera de la Marina, 41
Carretera de la Marina, 67

PARAMENT PER A LA LLAR

Tendències per a la llar
Lumaca

Coronel Sanfeliu, 37
Ferran Puig, 64

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Perruqueria Àgora
Perruqueria Magma
Espai de bellesa vital
3 Clínic

Carretera de la Marina, 44
Jaume Casanovas, 179
Ciutat de l’Hospitalet, 7
Verge de Montserrat, 207

ALIMENTACIÓ

El racó de la carn del Prat
El racó del Berguedà
Carnisseria Bàrbara

Coronel Sanfeliu, 8
Pl. de l’Agricultura, 3
Coronel Sanfeliu, 79

PRODUCTES PER A
ANIMALS DE COMPANYIA
I VETERINÀRIA

Dàlmata
Rantamplan
Tu Mascota

Rosa Ribas i Parellada, 56
Lleida, 72
Pirineus, 8-10

ALTRES

Farmàcia Serramià
Ofiprat. Material d’oficina
Cronos. Joieria
Gemas y cuarzos Nosotras
La colada. Bugaderia
Goccia Verde. Productes
de neteja a granel
Nit i dia. Merceria

Verge de Montserrat, 257
Verge de Montserrat, 52
Frederic Soler, 6
Lleida, 93
Lleida, 142
Pl. Louis Braille, 24
Verge de Montserrat, 47

seus punts forts i febles— per tal de detectar les oportunitats de millora i definir
i implementar les mesures adequades, a
través d’una Guia de Competitivitat lliurada a l’establiment.
Anàlisi a fons
El procés de millora contínua de la qualitat implica analitzar l’establiment comercial des de múltiples àmbits: normativa
de consum, prevenció de riscos laborals,
protecció de dades personals, credibilitat,
fiabilitat, comprensió de la clientela, proveïdors, àrea financera, distribució de productes, accessibilitat, instal·lacions, responsabilitat social corporativa, anàlisi de
la competència, recursos humans, màrqueting, posicionament a Internet i vendes online. Una vegada assolits els seus
objectius de millora, la botiga s’acredita
amb el segell “El Prat, comerç de qualitat”,
que pot lluir en una placa disposada en
un lloc visible de l’establiment.
El mes de novembre va tenir lloc la
primera trobada de comerços que participen en aquest programa. Va ser una
experiència molt positiva que s’anirà repetint en el futur, amb l’objectiu de consolidar i donar visibilitat al comerç del
Prat compromès amb la millora contínua
de la seva qualitat

❧
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Fira d’artesania d’hivern
[ Els artesans i artesanes del Prat
ens volen donar la benvinguda al
nou any i celebrar-ho amb
tots nosaltres presentantnos una mostra del seu
treball. Durant els dies 2,
3, 4 i 5 de gener, de 10
a 23 h, a la plaça de Pau
Casals, podrem trobar
les peces elaborades per
les mans dels artesans i
artesanes del Prat més
originals i adequades
per fer un regal personal
i original. Aquesta fira
està pensada des dels
valors de la solidaritat i la fraternitat.
Les persones que la visiteu podreu
fer les vostres aportacions en el Punt
Solidari de recollida de joguines i
menjar.]

Representants de les empreses que van obtenir premi i menció especial.

El Prat,
ciutat
emprenedora
El Centre de Promoció Econòmica va
acollir el 3 de desembre la 9a Jornada
de l’Emprenedoria local i el lliurament
dels Premis El Prat Emprèn 2015. Mónica Mendoza, experta en màrqueting, va
oferir la conferència “Com aportar valor
a una idea empresarial”.
Premis El Prat
Emprèn 2015
Després de valorar 31 candidatures, es
van atorgar premis en tres categories,
dotades amb 2.000 € cadascuna. Els
guanyadors i les mencions van rebre
un pack d’emprenedoria gentilesa de
l’empresa local Mail Boxes. Els premiats
van ser:
[ Millor Idea i Projecte empresarial
de 2015: Fisioanimalia SCP (www.
fisioanimalia.com), centre de rehabilitació física, ensinistrament i nutrició per
a animals domèstics. Mencions especials: Estudi 10 (escola de dansa, centre
de pilates i ioga) i Tros de Fusta (espai

d’expressions artístiques, formació en
restauració de moble antic i venda de
mobles).
[ Millor idea i projecte empresarial
en comerç i turisme: Prosanus (www.
prosanusalimentacion.com ), aliments
equilibrats, fonamentalment formulats a
partir de llegums i cereals. Mencions especials: Pa i Coca (elaboració i venda de
pa i brioxeria, principalment ecològics)
i Bio Paymo (botiga d’herbodietètica,
cosmètica natural i aliments especials).
[ Millor idea i projecte empresarial en
innovació i/o economia social: Eticom
Som Connexió (www.eticom.coop.
es), cooperativa de telefonia fixa, mòbil
i Internet per a socis consumidors. Mencions especials: Bambo Biocosmètica
(venda online de cosmètica ecològica i
productes oncoestètics) i Summum Salut i Vida El Prat (centre de salut integral
i tractament del dolor).
Durant la jornada es van lliurar diplomes als millors plans d’empresa cooperativa, realitzats per alumnes del programa de transició escola-treball (PFI/PTT)
de l’ Institut l’Illa dels Banyols, en les especialitats d’auxiliar de vendes, oficina
i atenció al públic i auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Els plens municipals,
a elprat.tv
[ Des del mes de setembre, el portal
audiovisual www.elprat.tv
retransmet en directe, via streaming,
els plens municipals de
l’Ajuntament del Prat, que
normalment se celebren el
primer dimecres de mes a les
19 h. Els vídeos dels plens
romanen penjats al web, de
manera que es poden visionar
en qualsevol moment.]

Adiós a los corralitos para
árboles de Navidad
[ Dado que en los últimos años ha
disminuido mucho la aportación de
árboles de Navidad a los corralitos
que se distribuían por la ciudad para
llevarlos a reciclar, este año no se
instalarán estos puntos de recogida.
Los árboles se pueden depositar
en los contenedores de materia
orgánica (color marrón) o llevarlos a la
Deixalleria.]
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A

rnau Puig és un actor pratenc que
ara està a dalt de tot del panorama
teatral , coprotagonitzant, ni més ni
menys que amb el director i actor
reconegut internacionalment Josep
Maria Flotats, l’obra Ser-ho o no.
Per acabar amb la qüestió jueva.
L’estrena va ser al Teatre Lliure de
Gràcia, a Barcelona, i més endavant
es representarà a diversos indrets
de Catalunya i de l’Estat espanyol.
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Arnau Puig
Actor i president del
teatre Kaddish

“El teatre és
una bona eina
per créixer,
per ajudar
a pensar i
per veure les
coses des de
molts punts
de vista”

Arnau Puig ha estat un descobriment per a alguns
crítics i mitjans de comunicació: un actor jove capaç de replicar Flotats dalt d’un escenari en un
diàleg a dos sobre la identitat jueva, en aquesta
obra de Jean-Claude Grumberg. Però al Prat ja fa
molt temps que els aficionats al teatre saben que
Arnau és un bon actor format en les files del teatre Kaddish, del qual ara és el president en substitució del seu fundador, Josep Costa.
Quina sensació et produeix aparèixer a la
cartellera del Lliure al costat de Flotats?
Gairebé és un somni fet realitat. Per a mi és un
referent, com també ho són Lluís Pascual, Josep
Maria Pou, Núria Espert o Rosa Maria Sardà, entre d’altres. El somni ve acompanyat, però, d’una
pressió mediàtica a la qual no estic acostumat,
encara que sé que és puntual i que desapareixerà
quan la novetat passi. Quan penses que 7.200
persones han comprat les entrades per anar al
teatre a veure’t, abans fins i tot que surtin les
crítiques... “S’ha de fer molt bé, això, eh?”, em
repeteixo cada dia.
A més, tota l’obra és un diàleg entre Flotats i tu, oi?
L’obra té deu escenes, nou de les quals són un
diàleg entre nosaltres dos, sí, encara que jo sempre acostumo a pensar, i més en aquesta obra, que
hi ha un tercer actor que és el públic. L’espectacle
tracta temes seriosos però amb un to de comèdia,
així que el riure del públic, per a mi, forma part
de l’obra.
Com va ser que Flotats et va escollir?
Fa uns dos anys vaig ajudar un amic meu en la audició per a un càsting que va convocar Flotats al
Teatre Nacional. Al cap d’un temps em van trucar
i vaig anar a llegir l’obra amb ell. Quan li vaig preguntar qui seria l’altre actor que treballaria amb
mi, em va dir que seria ell mateix! Vaig pensar
que allò, o bé seria fantàstic, o bé m’enfonsaria
per sempre! De moment sembla que està sortint
bé i la veritat és que totes les crítiques són bones.
Com vas començar en el món del teatre?
Vaig pujar per primer cop les escales del teatre
Kaddish al 1998, quan tenia 13 anys. La meva
mare m’hi va portar per ajudar-me a vèncer la
timidesa. Allà, un grup de joves vàrem descobrir un món fascinant de la mà de Josep Costa.
Fent escenes i assajant, treballàvem al voltant
de temes que jo mai no havia tractat abans, com
l’homosexualitat i la sida, els conflictes de parella,
les grans tragèdies... temes i autors que em van
fer créixer. També em va marcar molt la disciplina

que ens imposava en Costa, cosa que m’ha servit
molt en la meva carrera.
T’has format a l’Institut del Teatre, però
abans havies estudiat administració i direcció d’empreses. Com va ser?
Encara que per a mi ser actor era com un somni des de petit, em feia molta vergonya dir-ho. La
meva mare és mestra i el meu pare pagès, i això
de voler ser actor em semblava massa estrany i
allunyat dels ambients on havia crescut. Fins als 20
anys no em vaig atrevir a dir “m’agradaria ser actor”. Els meus pares sempre m’han donat suport i
vaig decidir formar-me seriosament en la interpretació a l’Institut del Teatre. Allà vaig conèixer molts
companys de professió i és quan vaig començar a
embarcar-me per primera vegada en projectes fora
del teatre Kaddish.
Un dels projectes actuals és agafar les regnes del teatre Kaddish, en substitució de
Josep Costa, recentment jubilat. Com penses afrontar-ho?
Sóc el cap visible, però formo part d’una junta
col·lectiva, on treballem i prenem decisions de
manera assembleària. Som gent de sensibilitats
diferents amb un denominador comú: que ens
estimem el Kaddish i ens estimem el Prat. Ara
mateix, en aquesta junta, hi som el Pau Bou, la
Maria Donoso, la Montse Enguita, la Dúnia Pellisa, el Xavier Giménez i jo mateix.
Quins són els reptes?
Volem que el Kaddish segueixi sent un centre de
formació de la ciutat, per a totes les edats i nivells. També volem que sigui un centre de creació
d’espectacles d’estils diferents. Una tercera fita
és que sigui un centre de programació, que a les
golfes de Torre Muntades hi hagi com a mínim un
espectacle de petit format al mes. Per a nosaltres
és molt important que hi vagi gent, que es formi,
que actuï i que vegi teatre.
Ara s’està celebrant el 40è aniversari del
Kaddish. Què hi destaques?
Sobretot la idea que el Kaddish segueix estant format per molta gent que se’l sent seu i
se l’estima, que ningú és imprescindible i que
tothom és important. Un dels actes d’aquest
quarantè aniversari és un espectacle on es recullen escenes d’aquests primers 40 anys, dirigit pel
mateix Josep Costa. Ell ens va donar a molts de
nosaltres les nostres primeres eines i la seva opinió segueix sent valuosíssima
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[ Dolors Pérez Vives ]

“Actuar amb Flotats és
un somni fet realitat.
Jo sempre he seguit
les seves obres, per a
mi és un referent, com
també ho són Lluís
Pascual, Josep Maria
Pou, Núria Espert o
Rosa Maria Sardà,
entre d’altres. El somni
ve acompanyat, però,
d’una pressió
mediàtica a la qual
no estic acostumat,
encara que toco de
peus a terra i sé que és
puntual i que
desapareixerà quan la
novetat passi.”

“Dels 40 anys del
Kaddish destaco,
sobretot, la idea que
el Kaddish segueix
estant format per
molta gent que
se’l sent seu i se
l’estima, que ningú és
imprescindible i que
tothom és important.
Un dels actes
d’aquest quarantè
aniversari és un
espectacle on es
recullen escenes
d’aquests primers 40
anys, dirigit pel mateix
Josep Costa. Ell ens
va donar a molts de
nosaltres les nostres
primeres eines i la
seva opinió segueix
sent valuosíssima.”
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L’equip
pratenc, amb
l’entrenador,
Albert
Valldosera
(al mig, amb
dessuadora
grisa).
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El Pratenc, mirall del
bàsquet femení a la ciutat
L’equip sènior femení de l’AE Bàsquet Pratenc està protagonitzant un inici de campionat
espectacular, enllaçant victòries i demostrant ser la millor defensa de la lliga

El primer equip femení de l’AE Bàsquet
Pratenc està protagonitzant un dels
inicis de lliga més fulgurants que es recorden. Al tancament d’aquesta revista
havien guanyat, de manera contundent, els 7 partits de lliga disputats fins
al moment, destacant especialment en
defensa, la millor de la lliga.
L’entrenador, Albert Valldosera , considera que “la clau d’aquest èxit és haver mantingut el bloc de l’any passat i
reforçar-lo de manera puntual per garantir canvis i rotacions “. La idea és intentar assolir l’ascens de categoria -ara
militen a 3a catalana- per a un equip

format en la seva majoria per noies del
Prat. “Per a nosaltres significa molt tenir
un club en aquest nivell, i s’han convertit en el referent dels equips de base, no
només dels femenins, sinó també dels
masculins”, explica Valldosera. Prova
d’aquest entusiasme és l’animació que
trobem a les graderies del pavelló del
Julio Méndez els diumenges al migdia
quan hi juga l’equip.
“L’esport femení es cada cop millor i
és una llàstima que no tingui el seguiment que es mereix. Els èxits queden
amagats als mitjans de comunicació
i es fa difícil atraure més nenes cap a

l’esport en general i cap al bàsquet en
particular”, es lamenta Valldosera.
Tres equips de noies
L’AE Bàsquet Pratenc aposta des dels
seus inicis pel bàsquet femení, i enguany disposa de tres equips de noies.
La intenció del club és mantenir una
línia de creixement continuat del bàsquet femení, des que comencen de petites fins a l’etapa de sènior, i culminar
amb un equip format en la seva majoria
per jugadores pratenques
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[ José David Muñoz ]

FLAIXOS D’ESPORTS
FOTO: FCF

PARTIT AMISTÓS ENTRE L’ATLÈTIC PRAT FEMENÍ I LA SELECCIÓ CATALANA SUB 16

EQUIPS DEL CLUB BÀSQUET PRAT

El dijous 10 de desembre al vespre es va disputar al camp
del Julio Méndez un partit amistós de futbol entre l’Atlètic
Prat femení i la selecció catalana sub 16 femenina. El partit
va acabar amb victòria del combinat nacional per 1 gol a 5.
A la foto, les jugadores pratenques celebren el seu gol.

El pavelló del Joan Busquets ha acollit la presentació dels
equips del CB Prat, un total de 24, des dels més petits, els
preminis, ﬁns al primer equip. En total, més de 300 persones
entre jugadors/es i entrenadors. Els equips més esperats
van ser els sèniors, ja que, amb els canvis d’última hora
al cos tècnic del sènior femení, els entrenadors dels
conjunts més grans són, per primera vegada en la història
del club, tècnics pratencs. Vídeo a www.elprat.tv
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EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
El pavelló del CEM Julio Méndez va acollir, el dissabte
12 de desembre passat a la tarda, una exhibició de
gimnàstica rítmica organitzada per l’AGR Ramon Llull.
Aquests dies previs a Nadal s’han fet diverses exhibicions
de gimnàstica rítmica, algunes en el marc de la Fira
Avícola, a càrrec d’altres associacions i entitats com
el Club Escola Rítmica Prat o l’AGR Ribera Baixa.

LA PLATJA NO ÉS NOMÉS PER A L’ESTIU
Entrem a l’hivern, l’estiu queda lluny, però la
platja del Prat continua sent un pol d’atracció
d’activitats. El dissabte 12 de desembre al matí s’hi
va disputar un torneig de volei platja, organitzat
pel Club Voleibol Prat i la Federació Catalana de
Voleibol. El bon temps hi va acompanyar.
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