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Menor de 30, no treballes i 
no estudies? Garantia Juvenil 
El Prat aplica aquest programa europeu que ajuda els joves a trobar feina
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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 Carnaval 2016 del Prat ha estat dedicat a la luxúria.

Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a 
www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.PRAT
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La línia L9 del metro entra en servei.
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El Prat recibe al metro 
con ilusión y curiosidad

Las autoridades inauguraron el metro el viernes por la mañana. De izquierda a derecha: Lluís 
Tejedor, alcalde de El Prat; Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet; Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona; Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat; Oriol Junqueras, vicepresidente 
de la Generalitat; Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad; y Artur Mas, 
expresidente de la Generalitat.

Lo primero, familiarizarse con las instalaciones y situarse sobre el plano: “¿Qué estación 
me va mejor?”

TMB repartió billetes gratuitos durante 
la tarde del viernes 12 de febrero.

Muchos fueron los que quisieron probar 
el metro el primer día, llamados por la 
curiosidad. 

Había que inmortalizar el momento, 
la ocasión lo merecía.

El viernes 12 de febrero, a las tres de la tarde, se abrieron las puer-
tas de la línea L9 Sud del metro. Aquel día, y durante todo el fi n de 
semana, miles de pratenses se lanzaron a probar este nuevo me-
dio de transporte, la mayoría aprovechando los billetes gratuitos 

que distribuyó TMB. Fotos en Facebook, mensajes de Whatsapp, 
comentarios sobre la ausencia de conductor en los trenes, sobre 
la amplitud de las estaciones… y también sobre la utilidad o no 
del metro para cada caso personal. Vídeo en www.elprat.tv ❧
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Se suele hablar de la juventud como un atributo, una etapa de la vida ilusionante, con perspectivas a un hori-
zonte lejano, con una visión angular del mundo, con grandes proyectos por realizar, con muchos sueños por 
conquistar. Pero esta visión romántica y positiva de la etapa juvenil, muchas veces, se aleja de la realidad en la 
que muchos niños y niñas de nuestra ciudad, del país y de buena parte de Europa se encuentran hoy en día. 
La crisis económica en la que estamos inmersos, la falta de valores sólidos a los que aferrarse y los cambios 
sociales acelerados que estamos viviendo ponen en peligro una generación de gente joven que padece una 
falta de oportunidades que les impide cumplir sus expectativas, tanto a nivel de formación como laboral como 
de emancipación. Este grave problema, ahora, se está atacando uniendo los esfuerzos de las diversas adminis-
traciones, desde la más amplia, que proviene de Europa, hasta la más cercana, que es el Ayuntamiento. Así, El 
Prat se ha acogido al plan de Garantía Juvenil que se impulsa desde la Unión Europea.

El Ayuntamiento de El Prat tiene una larga experiencia en desarrollar políticas educativas y sociales desde un 
enfoque global e integral, que incluyen las políticas a favor de los jóvenes. Esta experiencia acumulada debe 
servir de punto de partida para una refl exión estratégica de futuro, en la que se han de conseguir hitos tan 
importantes como la mejora del nivel educativo de la juventud y la reducción de los abandonos de la educación, 
disminuir el número de chicos y chicas que ni estudian ni trabajan, mejorar las expectativas de futuro de los 
jóvenes en su inserción laboral, así como hacer que se sientan a gusto en una ciudad que los acoge.

La comunidad, la ciudad, toda la sociedad tenemos la obligación de acompañar a estos jóvenes en su transición 
hacia la vida adulta, garantizándoles la igualdad de oportunidades y brindándoles los recursos necesarios para 
que puedan alcanzar los ejes prioritarios de su desarrollo vital: la educación, la formación y el empleo.

Tenim l’obligació 

d’acompanyar aquests nois i 

noies en la seva transició cap 

a la vida adulta, garantint-los 

la igualtat d’oportunitats 

i brindant-los els recursos 

necessaris perquè puguin 

assolir els eixos prioritaris del 

seu desenvolupament vital: 

l’educació, la formació 

i l’ocupació.

Tenemos la obligación de 

acompañar a estos jóvenes 

en su transición hacia la vida 

adulta, garantizándoles la 

igualdad de oportunidades 

y brindándoles los recursos 

necesarios para que puedan 

alcanzar los ejes prioritarios 

de su desarrollo vital: la 

educación, la formación y 

el empleo.

La gent jove, el present i el futur 
de la societat

Lluís Tejedor  
L’alcalde

e sol parlar de la joventut com un atribut, una etapa de la vida i·lusionant, amb perspectives a un horitzó llunyà, 
amb una visió angular del món, amb grans projectes per realitzar, amb molts somnis per conquerir. Però aquesta 
visió romàntica i positiva de l’etapa juvenil sovint s’allunya de la realitat en la qual molts nois i noies de la nostra 
ciutat, del país i de bona part d’Europa es troben avui dia. La crisi econòmica en què estem immersos, la manca 
de valors sòlids als quals aferrar-se i els canvis socials accelerats que estem vivint posen en perill una generació 
de gent jove que pateix una manca d’oportunitats que els impedeix assolir les seves expectatives, tant a nivell de 
formació com laboral i d’emancipació. Aquest greu problema s’està atacant ara unint els esforços de les diverses 
administracions, des de la més àmplia, que prové d’Europa, fi ns a la més propera, que és l’Ajuntament. Així, el 
Prat s’ha acollit al pla de Garantia Juvenil que s’impulsa des de la Unió Europea.

L’Ajuntament del Prat té una llarga experiència en el desenvolupament de polítiques educatives i socials des d’un 
enfocament global i integral, que inclouen les polítiques a favor dels joves. Aquesta experiència acumulada ha de 
servir de punt de partida per a una refl exió estratègica de futur, en què s’han d’aconseguir fi tes tan importants 
com la millora del nivell educatiu del jovent i la reducció dels abandonaments de l’ensenyament, disminuir el 
nombre de nois i noies que ni estudien ni treballen, millorar les expectatives de futur dels joves en la seva inserció 
laboral i també fer que aquesta gent jove se senti a gust en una ciutat que els acull.

La comunitat, la ciutat, tota la societat tenim l’obligació d’acompanyar aquests nois i noies en la seva transició 
cap a la vida adulta, garantint-los la igualtat d’oportunitats i brindant-los els recursos necessaris perquè puguin 
assolir els eixos prioritaris del seu desenvolupament vital: l’educació, la formació i l’ocupació.
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La jove pratenca Tania Pisa s’ha acollit a un programa 
d’inserció laboral que li ha permès trobar feina, en aquest 
cas a la botiga Misako del centre comercial Splau.
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Les 4 claus

[1]

Més de 300 joves de la 

ciutat es podran benefi ciar 

d’alguna de les accions 

d’aquest programa de 

lluita contra l’atur.

[2]

El punt d’inscripció i 

informació és El Lloro, 

des d’on les persones 

interessades seran 

derivades als diferents 

agents i recursos que 

existeixen a la ciutat.

[3]
El programa de Garantia 

Juvenil es fi nancia amb 

fons de la Unió Europea 

i al Prat compta amb un 

pressupost de 540.000 €.

[4]
A partir del moment de la 

seva inscripció i dins un 

termini de quatre mesos, 

la persona jove serà 

adreçada a alguna de les 

accions del programa.

Tens menys 
de 30 anys, 

busques feina i 
no estudies?  
La resposta:

Garantia Juvenil

L’atur juvenil és un dels principals proble-
mes a tots els països europeus, amb es-
pecial incidència als estats del sud. És per 
això que la Unió Europea ha establert 
la Garantia Juvenil, a la qual s’ha acollit 
l’Ajuntament del Prat, amb l’objectiu de 
facilitar la incorporació del jovent al mer-
cat de treball. 

A casa nostra, la precarietat del mercat 
laboral i la difi cultat d’accés de les gene-
racions joves poden donar lloc a un atur 
estructural que afecti socialment i econò-
micament el nostre futur com a societat.

A qui s’adreça?

La Garantia Juvenil s’adreça a joves, 
d’entre 16 i 29 anys, que en el moment 
de la inscripció al registre de Garantia 
Juvenil ni treballin, ni estudiïn, ni seguei-
xin cap tipus de formació, tinguin o no 
alguna titulació. 

A Catalunya, la Garantia Juvenil s’im-
plementa a través de diferents convoca-
tòries del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i del Departament d’Empresa 
i Ocupació, amb el suport operatiu del 
Departament de Joventut i la seva Xarxa 

de Punts d’Informació Juvenil i Ofi cines 
Joves, que en el cas del Prat està ubicada 
al Lloro.

En la convocatòria 2016, el SOC ha ator-
gat al nostre municipi diferents progra-
mes de Garantia Juvenil que s’adrecen a 
un ampli ventall de joves amb l’objectiu 
de facilitar la seva inserció laboral. 

Aquests programes estan gestionats 
pel Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat i per diferents enti-
tats expertes en inserció laboral de joves 
ubicades en el nostre municipi.

El Lloro i el Centre de 
Promoció Econòmica, 
punts de referència de 
la Garantia Juvenil

Els i les joves del Prat que vulguin acollir-
se a alguna de les accions de la Garantia 
Juvenil han d’adreçar-se al Lloro, Serveis 
de Joventut (www.joves.prat.cat), un 
equipament situat al núm. 3 del c. del 
Mariscal Joffre. Allà seran rebuts per una 
persona, l’anomenada impulsora de la 
Garantia Juvenil, que acollirà i farà una 
primera orientació de les persones joves 
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TOTAL

que s’hi adrecin. Des del Lloro, aquests 
joves seran derivats als diferents recur-
sos que existeixen al Prat per facilitar la 
seva incorporació al mercat laboral, en 
funció del seu perfi l. 

La impulsora de la Garantia Juvenil 
treballa en coordinació tècnica amb 
el Centre de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament i amb altres entitats que 
executen programes de Garantia Juvenil.

Més de 300 joves

Més de 300 joves del Prat podran partici-
par en alguns dels Programes de Garan-
tia Juvenil que, a través de les diferents 
convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC), es desenvoluparan a 
la nostra ciutat durant l’any 2016, amb 
un pressupost total de 540.000 € pro-
cedents de fons europeus. En aquests 
moments més de 745 persones joves,  
d’entre 16 i 29 anys, estan registrades 
com a aturats i aturades en l’Ofi cina de 
Treball del SOC ❧

Grup de joves 
del Prat que 

segueixen 
un curs 

d’inserció 
laboral al 
Centre de 
Promoció 

Econòmica de 
l’Ajuntament 

del Prat.

Un compromís a dues                                          
bandes
La Garantia Juvenil funciona com un compromís que prenen 
les dues parts implicades. Així, la persona jove que s’inscriu 
al programa es compromet a seguir les accions a les quals 
és adreçada (oferta formativa, pràctiques en empreses, 
contracte laboral, suport a l’autoocupació). I, per la seva 
banda, la Garantia Juvenil es compromet que, a partir del 
moment de la seva inscripció i dins un termini de quatre 
mesos, la persona jove sigui adreçada a alguna de les 
accions descrites.

Nom del programa Característiques Edats

Cartera de programes i serveis de la Garantia Juvenil 2016 al Prat

Núm. places

55 

75 

90

25

15

16

30

JOVES PER              
L’OCUPACIÓ

ESPAI DE RECERCA 
DE FEINA 

PROJECTES INTEGRALS 

PROJECTE SINGULAR 

ESCOLA DE SEGONA 
OPORTUNITAT

[ Tutorització i orientació 
personalitzada

[ Formació professional i 
en competències (comerç, 
magatzem, restauració)

[ Pràctiques i contractació laboral 

[ Suport personalitzat i sistematitzat 
en la recerca de feina

[ Formació en TIC

Servei d’Atenció a Joves (acollida, 
orientació, formació i inserció) 

Tutorització de la inserció laboral 
i/o retorn al sistema educatiu

[ Pràctiques en empreses

[ Tutorització de la inserció laboral 
i/o retorn al sistema educatiu

[ Pràctiques en empreses

[ Formació ocupacional amb 
metodologia de simulació d’empreses

16 a 25 i 
menors 
de 30 amb 
almenys 
un 33% de 
discapacitat

16 a 29

16 a 29

16 a 29

16 a 29

16 a 29 

16-29   
(amb ESO 
o Graduat)

Entitat 

Centre de Promoció 
Econòmica (Ajuntament 
del Prat)

Centre de Promoció 
Econòmica (Ajuntament 
del Prat) 

SAO Prat 

Fundació Catalana 
de l’Esplai / Cambra 
de Comerç 

Fundació Maín 

Fundació Cassià Just 

El Llindar (Cornellà) i 
Centre de Promoció 
Econòmica (Ajuntament 
del Prat)

306

El Centre de Promoció Econòmica disposa de programes i serveis que complementen l’oferta de Garantia Juvenil, com el 
Servei de Suport a l’Emprenedoria, el Servei Local d’Ocupació i la Formació ocupacional amb certifi cat de professionalitat.
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Tanamay Domínguez 
19 años

“A través de la 
Garantia Juvenil 
estoy haciendo el 
programa Joves 
per l’Ocupació, 
en concreto el 
módulo de 
Iniciación en 
tareas básicas de 
restaurante y bar, 
un sector en el 
que ya he 
trabajado. 

Desde enero tengo un contrato 
de contadora/pagadora en una 
empresa de servicios”.

Irene Rodríguez 
26 anys

“Sóc llicenciada en biologia i 
actualment treballo en un laboratori. 
El programa de Garantia Juvenil està 
bé, però no és la panacea. Hauria de 

considerar-se 
com un punt 
de partida i 
sobretot tenir 
més fl exibilitat 
per adaptar-se 
millor a la 
diversitat 
de perfi ls de 
joves que 
busquen 
feina”. 

Áxel Gijón 
18 años

“La Garantia 
Juvenil me ha 
aportado volver 
a los estudios y 
volver a madrugar, 
pues no hacía 
ni una cosa ni 
la otra. También 
me permite 
sacarme un título 
y hacer prácticas 
en empresas 
para tener 
experiencia. Ahora participo en el 
programa Joves per l’Ocupació en la 
especialidad de auxiliar de comercio”. 

Anne Navarro
Impulsora de la Garantia Juvenil al Prat

L’Anne Navarro és la impulsora de la Garantia Juvenil a la nostra ciutat, és a dir, la 
persona que, al Lloro, rep els i les joves que es volen inscriure en aquest programa i 
els quals assessora i deriva a les formacions, recursos i benefi cis que ofereix. 

L’Anne explica que, quan una persona jove acudeix al Lloro per informar-se so-
bre la Garantia Juvenil, “primer li donem informació general, requisits, maneres 
d’inscriure’s, etc. Si fi nalment es dóna d’alta, fem una entrevista per conèixer la 
situació de la persona i valorem conjuntament quines necessitats té i quines op-
cions són les més oportunes per a cada cas”. 

Segons l’Anne, “al Prat la majoria de joves que s’inscriuen a la Garantia Juvenil 
tenen entre 16 i 20 anys, no tenen formació i busquen feina. Però també hi ha 
persones amb estudis superiors fi nalitzats, que en aquests moments estan des-
ocupades i volen accedir als recursos que els ofereix el programa”.

Anne 
Navarro, 
impulsora de 
la Garantia 
Juvenil al 
Prat. A sota, 
instal·lacions 
del Lloro.
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Feliz aniversario, Tejedor
Desde el año 1982 muchas cosas han cambiado en Cataluña y en 
España, no tantas en nuestra ciudad. El próximo 2 de marzo hará 34 años 
que tenemos el mismo alcalde. El 37% de los pratenses no ha conocido a 
otro alcalde y mérito tiene, la verdad. Mérito para Tejedor, que ganando las 
elecciones se ha mantenido tantos años en el cargo, y mérito también para 
los pratenses, que llevamos tantos años soportando al mismo alcalde.

Bajo el largo mandato de Tejedor, sólo igualable a algún que 
otro dictador, nuestra ciudad ha cambiado mucho. Y la verdad es que no 
es para menos: no habrá ciudad en España que no haya cambiado en 34 
años. Lo que debemos preguntarnos no es si El Prat ha cambiado desde 
el año 82, sino si ha cambiado tanto como debe y puede una ciudad que 
recibe anualmente 29 millones de euros del puerto y del aeropuerto. Las 
ciudades de nuestro entorno no reciben esa ingente cantidad de dinero, 
pero no por ello en 34 años no se han transformado. A El Prat no le luce 
el pelo como debería y eso es culpa de un alcalde que lleva 34 años en 
la poltrona. No tenemos más seguridad en nuestras calles, no pagamos 
menos impuestos, no tenemos más limpieza ni menos parados. De poco 
nos sirve ser uno de los municipios con mayor presupuesto si no se nota. 
Cualquiera con estos recursos lo habría hecho igual o mejor que Tejedor en 
estos últimos 34 años.

Sin barreras
En el pasado pleno municipal se aprobó por unanimidad la adhesión 
a la iniciativa Meta 2017, una plataforma que tiene como fi n el diseño para 
todos; es decir, que ya desde el origen, los servicios, entornos, procesos, 
bienes, productos, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas se 
creen para su utilización por el mayor número de personas posible. ¿Qué 
se quiere conseguir? Pues que todas las personas, sin importar que tengan 
alguna diversidad funcional, puedan tener el mismo acceso en todos los 
ámbitos que otra que no presente ninguna restricción en sus funciones, lo 
que llamamos accesibilidad universal. Es un paso muy importante para que 
gran parte de este colectivo sienta que se valen por ellos mismos sin tener 
que depender de nadie para los quehaceres cotidianos.

A veces, hasta que no lo tenemos cerca o lo vivimos en primera 
persona, no nos damos cuenta del gran problema que supone, pero no hay 
que olvidar que en cualquier momento de nuestra vida los damnifi cados 
podemos ser cualquiera de nosotros. Por ello, sensibilicémonos con la causa 
e intentemos aportar nuestro granito de arena para la construcción de un 
mundo sin barreras y hacernos la vida un poco más fácil. Con la ayuda de 
todos, Sí se puede.

    @Guanyemprat       Guanyem - Ganemos El Prat          

El que ens demana la gent
El Grup Municipal d’ERC - El Prat ha proposat a l’Ajuntament: 
1/ L’estudi de fer arribar un bus durant els caps de setmana 
d’hivern fi ns a la platja. Ens dol que un sector de població quedi exclòsa 
dels benefi cis dels serveis i activitats que s’hi desenvolupen durant bona 
part de l’any (persones grans, amb mobilitat reduïda, famílies amb infants, 
etc.). Ho veiem possible amb l’arribada de la L9, fent un replantejament 
de les línies PR i obrint-ne una amb el sistema de bus a demanda.

2/ Una millora integral, similar al c/ Rigual, del c/ Eusebi 
Soler, tan malmès després d’esdevenir un carrer amb molta circulació 
diària de tot tipus de vehicles; això ha produït un deteriorament molt 
important de l’enllosat, i els intents d’arreglar-ho amb pegots de 
ciment també han contribuït a generar la mala imatge de la zona.

3/ La possibilitat de facilitar a les persones aturades l’oportunitat 
de fer un videocurrículum a través d’El Prat TV i penjar-los dins el web 
municipal o emetre’ls per la televisió local, i tot gestionat des del Centre de 
Promoció Econòmica. A Gavà TV es van fer 40 gravacions i 23 d’aquestes 
persones avui estan treballant, el que signifi ca un 57% d’inserció laboral.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Ja tenim Consell Municipal 
de Sanitat
Al ple municipal del mes de febrer, el nostre grup municipal 
va aconseguir l’aprovació per unanimitat d’una moció que impulsava 
la creació del Consell Municipal de Sanitat. Aquest se suma a altres 
consells municipals de participació com ara el del Comerç, el de la 
Gent Gran, el de Persones amb Discapacitat, etc. La sanitat és un dels 
pilars bàsics de l’Estat del Benestar i, per tant, constitueix una veritable 
prioritat en qualsevol societat avançada. És evident que el sistema de 
salut públic ha patit difi cultats a causa de a la forta crisi econòmica. 
No obstant, aquest segueix mantenint un alt nivell de qualitat alhora 
que continua essent un referent internacional en diversos àmbits.

La sanitat ha estat al centre del debat polític durant 
els darrers anys. Es tracta d’un fet ben normal en una societat 
democràtica. El problema apareix quan determinats sectors intenten 
utilitzar la sanitat pública i els seus professionals com a arma 
llancívola per a fer política, sovint des d’un punt de vista parcial.
El Consell Municipal de Sanitat és una eina de participació que ens 
permet assegurar la pluralitat de punts de vista, tant d’usuaris com de 
professionals, per a poder tenir un debat seriós i profund sobre la qüestió.  

http://convergents.cat/elprat/
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Plan de Actuación 
Municipal 2016-2019
En los próximos meses se realizará el proceso de elaboración del 
Plan de Actuación Municipal (PAM 2016-2019), un documento que recogerá 
las prioridades y objetivos del gobierno municipal y las actuaciones que se 
llevarán a cabo para alcanzarlos. Este proceso es de dos direcciones: por un 
lado, el gobierno municipal explica qué es lo que pretende hacer en la ciudad 
durante este mandato y, por otro lado, se pretende recoger y valorar las 
propuestas e iniciativas tanto de los diferentes grupos políticos que no están 
en el gobierno como de los diferentes sectores sociales y barrios de la ciudad.

Este mandato municipal supondrá un reto importante 
de gestión y de esfuerzo económico para la Administración municipal, 
ya que se pretende continuar incrementando el gasto en política 
social  (servicios de atención domiciliaria, ayudas sociales, fomento 
de la reincorporación al mercado laboral, vivienda social, etc.) al 
tiempo que se realizarán inversiones para vertebrar la ciudad tanto en 
equipamientos como en urbanización de vías públicas y aparcamientos 
subterráneos. Uno de los objetivos del PAM 2016-2019 es que sea un 
proceso que permita que la ciudadanía conozca y se implique en cómo 
se va a gestionar el gobierno de su ciudad en los próximos años. 
 
www.iniciativa.cat/elprat

Ante los problemas, 
respuestas
Todavía hoy, a la luz de una tímida recuperación, una gran parte 
de nuestra población sufre los efectos de una devastadora crisis. El alto 
porcentaje de desempleo es una de nuestras mayores preocupaciones 
en el gobierno de la ciudad. El número de personas paradas en El Prat 
a fi nales de enero era de 4.871, de las cuales más del 50% tiene más 
de 45 años, uno de los colectivos más vulnerables. Aproximadamente la 
mitad de desempleados percibe prestaciones o subsidios de desempleo.

La recuperación será lenta, no sólo para alcanzar los niveles 
de hace unos años, sino porque la crisis ha sido excusa para laminar 
derechos laborales: el empleo se ha precarizado. Desde el Ayuntamiento no 
disponemos de capacidad ni mecanismos para incidir en la macroeconomía, 
pero luchamos por mantener y mejorar ciertos pilares, como los servicios 
públicos, sus puestos de trabajo y los que genera la ciudad. El Plan 
Extraordinario de Medidas de Lucha contra la Crisis, ahora consolidado en la 
fi gura del Plan de Medidas para el Empleo y la Actividad Económica, es una 
de las soluciones de choque que hemos impulsado desde la Administración 
local en los últimos años. Las políticas han de servir a la ciudadanía, y 
así las entendemos los socialistas. Ante los problemas, respuestas.

    @PerezJP_   

Luchadoras
El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. 
Comprobamos cómo siglos de lucha continúan haciendo necesario 
derribar estructuras patriarcales “modernas”. Mujeres que comenzaron a 
defender nuestros derechos, como las de la Revolución Francesa bajo el 
lema “Libertad, igualdad y fraternidad”; las del Movimiento Obrero del 
s. XIX, que pedían el derecho a voto y denunciaban la opresión social, 
laboral y familiar de la mujer, y los primeros movimientos feministas que 
defendían la separación entre sexualidad y reproducción, la maternidad 
libre, la liberación femenina, la libertad sexual (temas por los que aún 
hoy debemos seguir luchando); las huelguistas de Chicago que exigieron 
la reducción de la jornada laboral y mejores salarios; y esas mujeres 
republicanas que lucharon por el protagonismo de la mujer en la vida 
política, intelectual y educativa y lograron grandes cambios sociales 
que luego apagó o condenó al exilio la cruda dictadura franquista.

Muchas de estas mujeres han dejado su nombre en nuestra 
historia, pero se sorprenderían de que debamos seguir luchando 
fervientemente por la igualdad, por la libertad, por decidir sobre 
nuestro cuerpo y por defender nuestras ideas y opiniones.   

     @SePuede_ElPrat       @podemos_elprat   www.sepuedeelprat.org

100 años sobre el cielo
En 1916, el aviador Salvador Hedilla despegó con su avioneta 
desde El Prat de Llobregat para realizar la primera travesía de la historia 
entre Barcelona y Palma de Mallorca. Pocos meses después, la empresa 
Pujol Comabella y Cía. instaló su escuela-taller en un terreno llamado 
La Volatería, justo al lado del estanque de El Remolar. Desde entonces 
hasta ahora, la relación entre nuestro municipio y la aeronáutica se ha ido 
haciendo cada vez más fuerte. 

Coincidiendo con esta efeméride, el Grupo Municipal de 
Ciutadans propusimos al Pleno del Ayuntamiento impulsar un acuerdo 
para la puesta en marcha de un Centro Cultural Aeronáutico, que aportará 
nuevas oportunidades: con benefi cios culturales, laborales, educativos, 
económicos, sociales, turísticos, tecnológicos... La inversión económica más 
importante ya está realizada, ya que el edifi cio para albergar este centro 
hace años que ya está construido. Y además, recordar que Cataluña, a 
pesar de disponer de una importante red de museos y centros culturales, 
no dispone de uno dedicado a este tema, y qué mejor lugar que El Prat de 
Llobregat para albergarlo. La propuesta de Ciutadans fue aprobada con el 
apoyo de todas las formaciones locales menos Se Puede (Podemos) y PP. 

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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Carlo Petrini (al centre, amb barret), fundador del moviment 
internacional Slow Food, ha visitat el Parc Agrari del Baix Llobregat 
acompanyat, entre altres, per l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i pel 
president de l’Associació de Gastronomia i Turisme, Òscar Teruelo. 
Petrini ha mostrat especial interès per la carxofa Prat i pel pollastre 
Pota Blava, dos productes de qualitat i proximitat que podrien 
entrar a formar part de l’Arca del Gusto. Vídeo a www.elprat.tv

CARLO PETRINI VISITA EL PARC AGRARI
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, s’ha trobat amb les 
persones participants en la 15a edició del Pessebre Vivent 
del Prat, per agrair-los la seva implicació en aquesta 
activitat, que se celebra cada any al parc Nou i que 
atrau milers de visitants. Durant l’acte, celebrat a la sala 
comunitària de l’escola Jaume Balmes, es va fer lliurament 
dels premis del 8è concurs fotogràfi c del Pessebre Vivent.

                                        TROBADA AMB ELS PARTICIPANTS DEL PESSEBRE VIVENT

L’11 de febrer va tenir lloc l’acte 
protocolari de bateig del pont 
Nelson Mandela. Aquest pont, 
que comunica el nucli urbà del 
Prat amb el polígon industrial 
pratenc i la ZAL del port, és el 
darrer sobre el riu Llobregat 
abans de la desembocadura al 
mar. El bateig d’aquest pont amb 
el nom de Nelson Mandela s’ha 
fet a proposta de l’Ajuntament 
del Prat, amb el consens de tots 
els grups polítics que formen el 
consistori. Vídeo a www.elprat.tv

PONT NELSON MANDELA

Com s’ha fet en altres cursos 
escolars, fa uns dies s’han 
repartit uns 600 boc&rolls (bosses 
per guardar-hi els entrepans) 
a estudiants de 1r d’ESO dels 
instituts del Prat. L’objectiu 
és que l’alumnat redueixi els 
residus durant l’esmorzar, no 
fent servir paper d’alumini ni 
fi lm de plàstic. Aquesta acció la 
impulsa la xarxa “Al Prat, escoles 
més sostenibles”, en col·laboració 
amb el departament municipal 
de Manteniment i Serveis.

REPARTITS 600 BOC&ROLLS PER ALS 
ENTREPANS
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Les Rues de Dissabte de Carnaval s’han convertit de nou 
en l’acte més multitudinari, amb la participació de més de 
3.200 persones i 33 comparses (13 a la rua infantil i 20 a la rua 
d’adults), omplint el carrer de color, música i entreteniment.

Sa Majestat Carnestoltes, protagonista de set dies de disbauxa. 
Trobareu moltes fotos del Carnaval del Prat 2016 al Flickr de 
El Prat Cultura https://www.fl ickr.com/photos/elpratcultura/ 
i vídeos a www.elprat.tv

Enguany, Sa Majestat 
Carnestoltes ha 
arribat a la nostra 
ciutat acompanyat 
de la Luxúria, el pecat 
protagonista del 
Carnaval 2016: set 
dies de gresca en què 
hem gaudit de moltes 
activitats al carrer. A la 
imatge, tret d’inici del 
Carnaval, el Dijous Gras, 
amb la inauguració de 
la pl. de la Luxúria.

LA LUXÚRIA, EL PECAT 
CAPITAL DEL CARNAVAL 2016

                  SA MAJESTAT CARNESTOLTES LES RUES, EL GRAN ESPECTACLE DE CARRER

Amb la tradicional crema 
de la Foguera de la 
Quaresma, davant de 
l’església, va fi nalitzar 
el Carnaval 2016. 

ACABA EL CARNAVAL, 
COMENÇA LA QUARESMA
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Acord entre l’Ajuntament i 
El Prat Empresarial 

[ L’Ajuntament del Prat i l’associació 
El Prat Empresarial han signat un 
conveni de col·laboració per fomentar 
l’activitat econòmica i l’ocupació 
de qualitat al municipi, així com per 
millorar la innovació empresarial i la 
capacitat competitiva de 
les empreses pratenques. 
L’any 2013 ja van signar 
un acord que ha donat 
resultats satisfactoris. 
Vídeo a www.elprat.tv.]

Carril bici al pont de 
l’autovia

[ La Generalitat construirà un carril 
bici al pont de l’autovia (C-31) 
sobre el Llobregat, que millorarà 
la connexió a pedals entre el Prat i 
Bellvitge. El carril tindrà tres metres 
d’amplada i 185 de llargada i servirà 
tant per a bicicletes com per a 
vianants. Actualment hi ha un pas 
molt estret i en males condicions que, 
especialment els caps de setmana, 
fan servir molts ciclistes.]

Mirador de l’Illa

[ El mirador de l’estany de l’Illa, 
situat a prop del Centre de Vela, 
obrirà al públic els dies 20, 25, 26 i 
27 de març, de 10 a 14 h. Els mesos 
d’abril i maig obrirà tots els caps 
de setmana i al juny, juliol, agost i 
setembre estarà tancat.]

La propera revista d’abril n’informarà àmpliament 

El Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2016-2019 inicia 
el procés d’elaboració

Els dos grups polítics que integren 
l’equip de govern municipal, ICV-EUiA 
i PSC, han iniciat l’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, 
un document que recollirà les línies mes-
tres i principals actuacions que durà a 
terme l’Ajuntament durant aquest perío-
de. El PAM és, en defi nitiva, el projecte de 
materialització dels programes electo-
rals amb què totes dues forces electorals 
es van presentar a les darreres eleccions 
locals. 

El proper número d’aquesta revista, 
que correspondrà al mes d’abril, infor-
marà àmpliament de la proposta de PAM 
que fa l’equip de govern i de les diferents 
maneres i mecanismes del procés de 
participació a través del qual la ciutada-
nia podrà fer-hi les seves aportacions, va-
loracions i suggeriments. L’Ajuntament 
recollirà i estudiarà totes les propostes 
i incorporarà al PAM aquelles que con-
sideri que van en consonància amb les 
prioritats i necessitats de la ciutat ❧

El govern municipal ha iniciat recentment el procés d’elaboració del PAM.
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El cartell d’enguany està dissenyat per l’artista visual Yolanda Domínguez, internacionalment 
coneguda, entre altres, per vídeos com “Infants vs moda”. 

Al voltant del 8 de març, Dia de les Do-
nes, se celebren al Prat diverses activi-
tats d’interès. El 2 de març, cinefòrum de 
l’Associació de Dones Progressistes Fri-
da Kahlo, amb Las Horas, i taula rodona: 
“La vida més enllà del treball”, organitza-
da pel CPS Francesc Palau. 

L’11 de març, nova edició del Paraula 
de dones a La Capsa. I dimecres 16, un 
clam pels drets LGTBI amb la pel·lícula 
Pride al Cine Capri. A més, també tro-
barem activitats lúdiques i relacionals, 
com els diversos sopars que organitzen 
les entitats veïnals i regionals. 

Manifest

El 8 de març a les 19 h a la pl. de la Vila es 
farà la tradicional concentració i lectura 
del manifest. Abans hi haurà una tam-
borinada i després, al Teatre Modern, 
tindrà lloc la representació de Només 
són dones. 

El dia 9, al Cèntric, l’escriptora Najat el 
Hachmi ens parlarà de la seva premiada 
novel·la La fi lla estrangera. I divendres 
11, debat sobre el Mite de la lliure elec-
ció, amb Ana de Miguel i Beatriz Gimeno. 

Diverses escoles de la ciutat acolliran 
tallers d’emocions i sentiments i de con-
tacontes de gènere per a famílies amb 
infants. I per al jovent, la companyia ETC 
representa l’obra El buen trato, dissabte 
19 al Teatre Modern ❧

Trobareu tota la programació a www.elprat.cat. 

Per a més informació: dones@elprat.cat

Activitats
pel Dia de
les Dones
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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

Maria Rosa, 
d’Àngel Guimerà

TNC 
Clàssic d’Àngel Guimerà per redesco-

brir un dels personatges més suggeri-

dors del teatre català. Una història d’as-

sassinats, venjances, passions ocultes i 

tensions sexuals per oferir-nos també, 

i sobretot, un retrat de la precarietat 

laboral del món obrer i una denúncia 

de les injustícies socials.

Teatre Modern
Diumenge 13, a les 19 h
Entrada: 15 €
 

www.facebook.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6k2RzNyNjvxctEvKByip3vbuw2rYKwYe4


Només són dones
Amb Míriam Iscla, 
Xaro Campo i Maika 
Makovski
Teatre, dansa i 
música en viu per 
fer un homenatge a 
totes aquelles dones 
lluitadores, heroïnes 

condemnades al silenci i parlar de la nostra 
Memòria Històrica, clau essencial per mirar 
el nostre futur. 

Teatre Modern. Dimarts 8, a les 21 h
Entrada: 15 €

La tragèdia d’anar a veure 
Titànic
Treball dels alumnes 
dels cursos de creació 
d’un espectacle

Centre Cívic Sant Jordi 
- Ribera Baixa. Divendres 18, a les 20 h

Cicle de lectures dramatitzades
Mestres Quadreny 
provisional 

Lectura de textos 
inèdits, música 
en directe,  
interpretació de 
Self Service entre 
els assistents  i 

presentació del film Satana, de Joan 
Brossa i Mestres Quadreny.

Escola Municipal de Música
Divendres 18, a les 19 h

Cia. ETC
El buen trato
Coneixem realment aquells que ens 
envolten? Endinsant-nos en la vida d’un 
home normal i corrent, veiem que no tot 
és el que sembla.

Teatre Modern
Dissabte 19, a les 19 h

T
 e

at
re

Club de 
Testers. 
Concrete5

Demostració en viu del funciona-
ment de Concrete5, un gestor de 
llocs web on els continguts s’editen 
sobre la pròpia pàgina. 

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

M
ús

ic
a

#4Raons
Maria Arnal i Marcel Bagés & 
Niño de Elche
La Capsa. Divendres 4, a les 22.30 h
Entrada: 10 € 

Mazoni
La Capsa. Dissabte 5, a les 22.30 h
Entrada: 6 €  amb consumició 

Abonament #4Raons: 12€

Paraula de Dones: Conchita
Qui és Conchita? És una 
dona? Són les dones 
d’una família? És una 
etapa de la teva vida? 
Un relat construït de 
manera col·lectiva. 
Les seves amigues, la 
seva família, la seva 

sexualitat, els seus records, les seves 
feines,...el Prat. 

La Capsa. Divendres 11, a les 22.30 h
Entrada: 6 € amb consumició

21è Minifestival de música 
independent 
Mostra de les propostes més interessants 
de la música independent

La Capsa. Dissabte 12, a les 20 h
Entrada: 12 €

Jam Session
Tarda de música en directe

La Capsa. Diumenge 20, a les 19 h

El Descompositor:
Blues i +, amb Dani Nel·lo

Un dels grans 
representants del 
rythm and blues i 
el swing al nostre 
país ens proposa un 
viatge pel riu del 
blues i gran part 
dels seus afluents.

La Capsa. Dijous 31, a les 19 h

Concerts primavera de 
l’Escola Municipal de 
Música del Prat
Concert de Combos
La Capsa. Dimecres 16, a les 19 h

Concert dels cors
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 19, a les 11 h
Entrades amb invitació

Concert de conjunts
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 19, a les 18 h
Entrades amb invitació

XXXI Musicoral
Darrer concert de les trobades Musicoral 
2016 amb la participació de diferents 
formacions corals.
Organització: Coral Lo Llobregat de les Flors

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 13, a 
les 18 h. Recollida d’entrades 1 h abans del 
concert

Raising + Balheim en 
concert
Nit de doble cartell, 
amb la potent 
proposta de folk metal 
de Raising i el sòlid 
hard rock de Balheim.

La Capsa. Divendres 18, a les 22.30 h

Curtcircuit: Alma afrobeat 
ensemble + Moya Kalongo
Nit d’afrobeat amb un so mestís i global i amb 
propostes musicals assentades a Barcelona. 

La Capsa. Dissabte 19, a les 22.30 h
Entrada: 6 €

Òpera Gran Teatre Liceu
Ariane i Barba-blava, de Paul Dukas 

Òpera basada en un clàssic de Charles 
Perrault.  Direcció escènica de Claus Guth

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 20, a les 18 h

Més que cuina. 
Dones i gastronomia

Xerrada-debat
sobre la visibili-
tat de les dones 
en el món de 
la restauració. 

En acabar es podrà degustar un 
aperitiu elaborat per les xefs 
convidades.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dilluns 14 , a les 19 h 

http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6USlDcfLyLH4x1OozOfF4ngXB2zLG7yv-
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP80L7LnmCd8fAArfPeBQZjr3nTU_EIEmp_g
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wgF7i5Q1eYqFOywaVbbcWcnpXjAtGLclC
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wwGyz3Va4fE6CavmYS3exk0WxgB2uySKH
http://lacapsa.org/event/4raons-maria-arnal-nino-de-elche/
http://lacapsa.org/event/4raons-mazoni/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6D1JApoKnqLWQ7UtyeonM76tc42EwWuEq
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6angJTlF6HAelHNcIzuQbNhEamjSKsXmR
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6C0UDKAYOCq20aI6TtCU52JQ-4gSjlgFI
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6fScDvbUHPdy-PC6T89Q_8k3uq0Lg9y9_
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeZKyR8K88Cwu3lJ_Ptl_cpkmE9NSt16hFg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6EuHkBdA6dn6zxHTvwWTUhj7XPhd2p7mR
www.lacapsa.org
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6sWEN68j9WIL9gTA-rRnv7eH8x2ggOwYq
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6Y8YdFSGSMmv86elvG-KVcZT-fmv7Umjm
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6xbpv0W6guDteOS7QFu3vX0udD46K16rH
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHDCbKJsWvMt95M-NSpsOG7rk_WJ1c30QEQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8-z2LW_8dVr07sMq4tl0TdGdekxjOfrELA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6EgWDH0D6aIVdFD-njGv2O99kyPq5Yvp1
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ENCARA POTS VISITAR
Historietes
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 3 d’abril

Gabri Guerrero
Penúltimos pensamientos 
de un preciosista delicado
La Saleta Escola d’Arts del Prat
Fins el 18 de març

NOVES EXPOSICIONS

Col·lectiva. Viatges!
Exposició col·lectiva dels 
socis de l’agrupació que 
mostraran una selecció 
d’obres amb la temàtica de 
les imatges dels viatges.
Organització: Agrupació 
Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 18 de març al 24 d’abril

Cine Club
Pride (Orgullo) 
de Matthew Warchus

1984, Regne Unit. Un grup de 
gays i lesbianes recapten fons per 

ajudar a les famílies dels treballadors miners 
en vaga. Però el sindicat no accepta els diners.
Cine Capri. Dimecres 16, a les 10 i 17 h 
(versió doblada) i a les 20 h (VOSE)

La caja de cerillas de David Airob

Viatge a través del temps on els valors humans 
es fonen amb l’essència de la fotografia.
Activitat complementària de l’exposició 
Connexions. Espais singulars (1950-1970)

Cèntric Espai Cultural 
Dimecres 30, a les 19.30 h

El cine de Frida
Las horas
Tres dones  i tres moments de partida diferents 
per endinsar-nos al món de Virginia Woolf. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida 
Kahlo.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dimecres 2, a les 17 h

Xerrades en curt
Projecció dels curtmetratges A perro flaco 
de Laura Ferrés i Una nit de Marta Bayarri 
Cinefòrum posterior amb els directors 
Organització: Associació d’Amics de l’Art del Prat 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 4, a les 19 h

C
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L’animació a la lectura 
és cosa de totes i tots 
amb Helena Garcia
Activitats i propostes al voltant del 
món dels àlbums il·lustrats i contes per 
a infants. 
Organització: Centre Recursos 
Pedagògics i editorial Kalandraka
Cèntric Espai Cultural
Dijous 3, a les 17 h
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Món contemporani 
Política, igualtat i lliure 
elecció amb Ana de Miguel i 
Beatriz Gimeno
Taula rodona que aborda els 
mecanismes de la reproducció de la 
desigualtat en les societats igualitàries.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 11, a les 19 h
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Presentació 
del llibre Rius 
de sal
Una visió històrica de 
la salinització dels rius 

Llobregat i Cardener durant el segle 
XX, de Santiago Gorostiza, Jordi 
Honey i Roger Lloret.

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 7, a les 19 h

Frenologia i criminalitat. Un 
viatge a les profunditats del 

cervell criminal
L’escriptor pratenc Toni 
Arencón ens explicarà 
com, des del principi 
dels temps, el crim ha 

estat lligat a la història de la humanitat. 
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Divendres 18, a les 19.15 h

Connexions. Espais 
singulars 
(1950-
1970)
Cèntric Espai 
Cultural
Fins el 30 
d’abril

Programació 
del Cine Capri

Estrena 
simultània de: 
Cien años de 
perdón (4, 5 
i 6), Kung Fu 
Panda 3 (11, 12 
i 13)

Altres pel·lícules: La Serie 
Divergente: Leal, Spotligh 
i Creed

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

El Prat Ocult: La petjada 
de les dones
L’Arxiu Municipal 
ens proposa aquest 
itinerari històric per 
carrers i espais de 
memòria relacio-

nats amb les dones del Prat. 

Punt de sortida: Plaça de la Vila
Diumenge 6, a les 11 h
Cal inscripció prèvia a:
patrimonicultural@elprat.cat 

Mentrestant... dibuix i acció! 
amb Irkus M.Zeberio i Marcos Prior

Debat sobre el dibuix com a 
eina de pensament i les seves 
possibilitats narratives. A 
continuació acció de creació 
col·lectiva d’un còmic, 
de manera oberta. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 12, a les 17 h

http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHIairIaXvPLldAu0hODpvBTaWR5AFijzUQ
http://www.unzip.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4KZTBrrv5BNxSAfIwc61HU3LHKzrDaHIp9FUilq4pqAQ
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW6b7O7S9jNZf87hduE3CEPR-WRra6q7S0IxcP01uobcYg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6Wv-cQ_7ROKFU0hKM06KGTQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUGtS7RGcyyBvfmFnSMlL7KA
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakZth1BZnogXAh2FZPfac-Eg
http://www.unzip.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt49S-nG6QoOIu9mNsGzWSZfN6u5ng-ZeUS5wke_pfA8mYAbkFdpdLmNh-hoO7RZurw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXaktyNohNRG_OfN5uF04qSI9g
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeWgvAvsmcXakzOsdOp3YMtOa5eIOTp3vJA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8zg2fyvnwQzxq1YNlbtzrW1y49FPW2KJPg
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNSgctUc6LHZi-MTnkzlCgDGR3REhn02eWJw
www.cinecaprielprat.com
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQebQvsmogLl2S3iZKyiyRx21w
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6XJGIgcLi_6v5RakGQ0GRPA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6LaFfE2a3Az_BZua7742G1Q


KIT (Klub Infantil Tecnològic) 
Realitat virtual
Recomanat per a nois i noies, de 9 a 12 
anys

Descobrirem què és la Realitat Virtual 
immersiva. Construirem uns visors 
de cartró on col·locarem el mòbil, per 
poder experimentar. 

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

Art en família 
Viatge en el temps  amb Viajelogía 
Activitat recomanada per a nens i 
nenes de 4 a 9 anys, acompanyats 
d’adults

Una càpsula del temps ens permetrà 
visitar l’exposició a alta velocitat, a 
càmera lenta i teletransportar-nos.

Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 20, a les 11.45 h 
Cal inscripció prèvia

JOCS
Racó del Joc:
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Grup de petits (de 2 a 3 anys) 
a les 17.30 h. Grup de grans (de 4 a 
6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 5. Ballem Zumba!
Dissabte 12. Brownies
Dissabte 19. Tarda de contes

TEATRE, MÚSICA I DANSA

Cia. Estenedor Teatre
Roda el món
En Lau és un viatger 
incansable que, fart de 
recórrer món, decideix 
cercar llocs imaginaris 
on anar.

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Diumenge 13, a les 12 h. Entrada: 1,5 €
 
Múcab Dansa
Bombolles de paper

En Roger es passa nit 
i dia intentant unir 
les seves passions, 
la trompeta i les 
bombolles, i per això 
vol fer bombolles amb 
la trompeta, però no ho 

aconsegueix. Organització: Grup Xarxa Prat

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

TALLERS 
Cada mes la Biblio fa tallers
Fem música amb un globus, 
amb Maria José Quero

Mitjançant un globus treballarem diferents 
aspectes musicals.

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

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. Contes de dones 
independents, amb Anna García
Dissabte 12. La maleta dels 
records, amb Santi Rovira 
Dissabte 19. Del llibre i de les 
bèsties, amb Lídia Clua

Dijous 3, a les 18 h. Storytime: 
Welcome to the jungle amb 
Kids&Us

Dijous 10, a les 18 h L’hora de la 
lectura en família: Avui és un bon 
dia per canviar el món

Dissabte 12, 
a les 11 h. L’hora 
dels nadons: Un 
bosc de llum, amb 
Santi Rovira

Abracadabra pota de 
cabra!
Selecció de llibres, que parlen sobre 
la màgia, els mags, les bruixes i els 
bruixots. 
Organització: Clijcat

Biblioteca Antonio Martín
Cèntric Espai Cultural
Del 16 de març al 10 d’abril

Activitats de lleure 
del mes de març

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
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DEL DIMARTS 1 
AL DIJOUS 31 DE MARC
Exposició de Treballs de Marqueteria 
de Evelio de la Fuente
Evelio de la Fuente, expert en les tècni-
ques de marqueteria i formador voluntari 
de gent gran en aquesta matèria durant 
20 anys.
Durant tot el mes de març podràs gaudir 
d’un seguit dels seus treballs de marque-
teria exposats al Casal de Gent Gran El 
Remolar.
Dimecres 2 de març inauguració de 
l’exposició a les 10.30 h. Entrada 
lliure per visitar l’exposició

DIMECRES 9
CAMINADA: Vilanova i la Geltrú
Continuem el cicle de passejades de la Dipu-
tació de Barcelona, “A cent cap als cent”.
Informació i inscripcions: Programa 
de Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: 5 €

DIVENDRES 11
Presentació del llibre “Entrena tu 
memoria” por Ana Sánchez, psicòloga
En aquest llibre podràs trobar eines per 
entrenar la teva memòria en trenta sessions i 
reforçar les diferents àrees cognitives.
Sala d’Actes. Cèntric Espai Cultural, 
a les 10.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 30
Sortida cultural: Mines de Petroli de 
Riutort i dinar
Anirem fins a Guardiola de Berguedà, on 
està situada la Mina de Petroli de Riutort, 
dins el Parc Natural del Cadí Moixeró. A 
continuació ens endinsarem per les seves 
galeries i podrem observar com encara 
regalima el petroli.
IMPORTANT: No es pot accedir a la mina 
amb autocar, per tant s’haurà de caminar 
1.600 m, per camí planer i sense desnivells. 
Cal portar calçat còmode.
Inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades. Preu: 30 €
 

Recordeu que a partir del mes de març ja podeu entregar els vostres escrits per Sant Jordi. Data límit de lliurament 13 d’abril 
Més informació al Programa de Lleure de la Gent Gran i Casal El Remolar.

http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUCefhrX8n5ovT95XTPtgGzw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUqSxGPZ_qk8DR5UgvGZ2uPQ
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUYihiGL0OIJx05PNNvjQTmw
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUveafES08vL3poVNhFrZbhA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELgo68W1PhbowEwKjAeDf1fUZO34g8dIVbMXpWq3jLd1m
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUnhoAbZjLLqCjcIEVSAKkUw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP89dngn-AvNfIKKVnNvKAaNVsg9aARCIOww
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8-z2LW_8dVr04NKgL3mYMPfAly0bNxujNg
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8-z2LW_8dVr0p_IHZxLLyrwrS8Ztr6y7Zw
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8756AxWQthFFNTAR1Y4d1OoBWpJR6tQUYA
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUTJwHWoB7cferc7FSkkn-4w
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyUKvzuSVoi6Kj17FsF-KlyUg
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWNUcF46hrCyU9CYO2f7km_J1ZM3CHhz3mw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHFbnalnLJFoT2a_yzk7nc2E_fs_sNL1LmA
http://www.unzip.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4KZTBrrv5BNxSAfIwc61HUl-TFDYd91ZE1lDkBMT2GnA
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Mazoni, Maria Arnal i Marcel Bagés, Fla-
maradas i Sara Fontán prenen part en-
guany en l’experiment #4Raons: abans 
dels concerts han passat uns dies pel Prat 
per saber millor on i per a qui toquen.

S’han trobat amb alumnes de l’Escola 
d’Arts, amb membres del cor d’adults de 
l’Escola Municipal de Música, amb alum-
nes del Centre de Normalització Lingüís-
tica i amb altres persones. Als concerts 
que fan a La Capsa mostren d’alguna 
manera aquesta presa de contacte amb 
la ciutat i la seva gent.

El divendres 26 va actuar el cantautor 
Flamaradas i el dissabte 27 va arribar el 
torn de la violinista Sara Fontan.

Divendres dia 4 de març serà el torn de 
Maria Arnal i Marcel Bagés, que s’han 
donat a conèixer des d’una honesta i 
bonica recerca dels sons més populars. 
Compartiran cartell i escenari amb el 
Niño de Elche, un cantaor atípic i creador 
multidisciplinar que mescla el cante i el 
toque fl amenc amb qualsevol cosa.

Finalment, Jaume Pla, conegut com a 
Mazoni, actuarà dissabte dia 5. Es tracta 
d’un tipus inquiet que sempre fuig dels 
llocs confortables i s’endinsa en experi-
ments com aquest #4Raons ❧

Més informació a www.lacapsa.org

#4Raons,
música 
i ciutat

Abans dels concerts els 
músics passen pel Prat 
per conèixer-nos millor 

Mazoni (dret, amb barba), durant una visita a l’Escola d’Arts del Prat. 



EL PRAT

24
març 16

La aplicación Familyar para 
personas mayores, un año gratis

El Programa Municipal de la Gent Gran 
pone a disposición de todas las perso-
nas mayores de 64 años de El Prat una 
subscripción gratuïta, durante un año, a 
la aplicación Familyar. 

Familyar facilita el contacto de la per-
sona mayor con sus familiares, amigos, 

cuidadores... a fi n de favorecer su socia-
lización y evitar el aislamiento. 

La aplicación permite el contacto de la 
persona mayor con su entorno en cual-
quier momento y en tiempo real, con 
videollamadas fáciles y seguras, compar-
tiendo imágenes, haciendo seguimiento 

Permite el contacto con el entorno familiar, de amistades o cuidadores en cualquier 
momento y en tiempo real, favorecienido la socialización y evitando el aislamiento

de tratamientos o eventos, 
etc.

La aplicación está disponi-
ble tanto para dispositivos 
Android como iOS. La perso-
na mayor necesita una tableta 
con cámara frontal y conexión 
wifi  o 3G, mientras que los fa-
miliares, amistades o cuidado-
res requerirán solo un teléfo-
no inteligente (smartphone).

Familyar ha sido desarrolla-
da por la empresa pratense 
Adaptivecity, y ganó el con-
curso a la mejor aplicación 
del Sabadell Urban Challenge 
2015.

Presentación

El 16 de marzo a las 19 h se 
presentará la aplicación en el 
Cèntric, y a partir del día 17 
todas las personas mayores 
interesadas podrán pasar por 
el Punt de la Gent Gran, en las 
Cases d’en Puig, para infor-
marse de los pasos a seguir.

Asesoramiento personal

A partir del 23 de marzo, cada miércoles, 
el Casal Municipal de la Gent Gran El Re-
molar ofrecerá asesoramientos individua-
les o en grupo a todas las personas que lo 
necesiten para usar la aplicación ❧

La persona mayor necesitará una tableta, mientras que sus familiares, amistades o cuidadores tendrán 
suficiente con un teléfono inteligente (smartphone).
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Durant els dies de la 
preinscripció, l’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització (OME) atén 
el públic a la pl. de la Vila, 9 
(antiga seu d’Aigües del Prat)

L’OME, A LA PL. DE LA VILA, 9

L’Ajuntament vetlla pel 
respecte a la normativa i 
actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb 
les dades d’empadronament

COMPLIR LA NORMATIVA

Preinscripció a
escoles i instituts
A partir del dilluns 7 de març ja es pot demanar cita 
prèvia a l’Ofi cina Municipal d’Escolarització (OME) 
a través de www.elprat.cat o del tel. 933 790 050

La preinscripció per a educació infantil, 
primària i secundària obligatòria per al 
curs 2016-2017 es farà del 30 de març al 7 
d’abril, segons ha publicat  la Generalitat.

Les famílies del Prat amb fi lls i fi lles que 
començaran P-3 (segon cicle d’infantil), 
nascuts el 2013, i fi lls i fi lles de 1r d’ESO, 

nascuts el 2004, han rebut a casa la infor-
mació sobre el procés d’escolarització i 
les característiques i funcionament dels 
centres educatius (també es pot consul-
tar a www.elprat.cat/educacio).

Cal formalitzar la preinscripció dins el 
termini establert, tenint en compte que 

el centre demanat en primera opció de-
termina la puntuació, basada en els cri-
teris de baremació. Aquesta puntuació 
es mantindrà per a la resta de centres 
demanats.

L’Ajuntament vetlla pel respecte a la 
normativa i actuarà si sospita d’alguna 
irregularitat relacionada amb les dades 
d’empadronament.

Ofi cina Municipal 
d’Escolarització

L’Ofi cina Municipal d’Escolarització (OME) 
gestiona tot el procés de preinscripció, in-
forma i orienta les famílies, i recull i trami-
ta les sol·licituds de preinscripció als cen-
tres educatius. L’OME atén el públic matí 
i tarda a la plaça de la Vila, 9 (antiga seu 
d’Aigues del Prat).

Per tramitar la preinscripció a l’OME cal 
demanar cita prèvia a partir del 7 de març 
a través de www.elprat.cat o trucant a la 
Regidoria d’Educació (tel. 933 790 050) ❧

Cal formalitzar la preinscripció dins el termini establert, tenint en compte que el centre demanat 
en primera opció determina la puntuació.
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Los chiringuitos Duna y 
Maravillas conservarán 
el nombre y la ubicación 
del último verano

DUNA Y MARAVILLAS

Uno de los chiringuitos de la playa de El Prat.

Los chiringuitos abrirán en Semana Santa

Cada fi n de semana hasta el 29 de mayo y luego todos los días hasta septiembre

Dos de los chiringuitos de la playa de El 
Prat, Duna y Maravillas, abrirán el viernes 
25 de marzo, en plena Semana Santa. 

A partir de entonces podrán abrir todos 
los fi nes de semana hasta el 29 de mayo. 
Desde ese día y hasta el 11 de septiem-

bre estarán en servicio todos los días, con 
motivo del horario estival.

Mismo nombre y ubicación

El Duna y el Maravillas mantendrán el 
nombre y la ubicación del último verano, 

ya que se han acogido a una prórroga de 
la concesión municipal. 

A mediados de mayo se les añadirán 
otros dos chiringuitos más, que perma-
necerán en la playa durante toda la tem-
porada de verano ❧

A mediados de mayo se les 
añadirán otros dos chiringuitos, 
que permanecerán en 
la playa durante toda la 
temporada de verano

OTROS DOS A PARTIR DE MAYO
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La Policia Local, més present 
en espais naturals i agrícoles

Dins del procés de reestructuració enge-
gat per la Policia Local del Prat, recent-
ment s’ha creat la Unitat d’Espais Natu-
rals. Aquest nou equip amplia i reforça 
l’antic servei de vigilància rural, a causa 
de la creixent activitat i presència hu-
mana als espais oberts del municipi (vi-
sitants dels espais naturals, passejants, 
esportistes, activitats guiades...). 

Tots els dies                                      
de l’any

La nova unitat està formada per patrulles 
de dos agents que estan actives tots els 
dies de l’any, inclosos caps de setmana i 
festius. La seva àrea d’acció, molt àmplia, 
inclou els espais naturals, els agrícoles i 
els turístics (litoral, fl uvial...). 

Entre les seves tasques destaca el con-
tacte amb la pagesia i la prevenció i con-
trol dels robatoris en els conreus. També 
vigilen activitats com la pesca al riu i a la 
platja, per tal que es respecti la normati-
va, zonifi cació i horaris; les construccions 
i horts il·legals; l’ocupació irregular de 
terrenys; els abocaments incontrolats; 
els confl ictes de veïnatge, etc. 

Informació turística

Els agents destinats a aquesta tasca es-
tan rebent formació específi ca, amb es-
pecial èmfasi en la informació turística 
i en el coneixement complet del nostre 
territori.

Així, les persones, moltes d’elles de fora 
del Prat, que visitin els nostres espais 
naturals o la platja podran preguntar als 
agents sobre horaris, itineraris, accessos 
i altra informació d’utilitat. Així, la Unitat 
d’Espais Naturals no farà una funció me-
rament de vigilància i control, sinó tam-
bé informativa i orientativa ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Es dobla el nombre d’agents destinats a tasques de prevenció, 
vigilància i informació a les zones externes al nucli urbà del Prat

Els espais 
agrícoles 
i les zones 
naturals i 
d’esbarjo 
són l’escenari 
d’actuació 
d’aquesta 
nova unitat de 
la Policia Local.
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Del 3 de març fi ns al 3 d’abril, l’Associació 
Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat 
(AGT), amb el suport de l’Ajuntament 
del Prat, organitza la 7a edició de les 
Jornades Gastronòmiques del Pota Bla-
va i la Carxofa Prat, emmarcades dins la 
Festa de la Carxofa Prat. Hi participaran 
diversos restaurants del Prat i d’altres 
municipis veïns com Sant Boi, Gavà, Sant 
Joan Despí i l’Hospitalet.

Presentació                        
al Born

Les jornades es presentaran a l’espai 300 
del Born de Barcelona i es difondran en-
tre alguns mercats de la capital, amb la 
col·laboració dels restauradors partici-
pants. A més, les jornades gastronòmi-

7es Jornades del Pota 
Blava i la Carxofa Prat, 
del 3 de març al 3 d’abril
a diversos municipis

ques formen part de les activitats de la 
campanya Catalunya Regió Europea de 
la Gastronomia 2016.

Trobareu tota la informació de les jor-
nades al web www.marcgastronomic.

cat i a través de Facebook i Twitter.

També a Berlín

El cuiner Paco Pérez, dels restaurants 

Miramar (Llançà) i Enoteca (Hotel Arts 
de Barcelona), amb 2 estrelles Michelin 
cadascun, apadrina i dóna el tret de sor-
tida d’aquestes 7es Jornades Gastronò-
miques. També hi participarà amb el 
seu Restaurant 5 de l’hotel Das Stue de 
Berlín (una estrella Michelin), on durant 
les jornades servirà plats amb els nostres 
Pota Blava i carxofa Prat ❧

El Pota Blava i la Carxofa Prat, estrelles de les jornades.

Arriba un 
altre març 
gastronòmic
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Alumnes ajuden a gestionar 
els espais naturals del Prat

El projecte s’anomena “Alumnes gestors 
del territori” i va començar el curs 2009-
2010, impulsat per l’Ajuntament del Prat 
seguint la idea d’una professora. Aquell 
curs hi van participar uns 25 alumnes de 
quatre instituts. Aquest curs ja seran 150 
alumnes, la gran majoria de secundària, 
i vuit centres educatius (Estany de la Ri-
carda, Ribera Baixa, Ribera Baixa II, Salva-
dor Dalí, Baldiri Guilera, Nostra Senyora 
del Mar, Mare de Déu del Carme i Prat 
1). Durant aquests anys hi han participat 
uns 600 alumnes.

Tasques tècniques

La idea és que l’alumnat, a l’hora 
d’estudiar matèries de sostenibilitat i 
medi ambient, faci als espais naturals 
del Prat tasques que normalment fan ex-
perts professionals: plantacions de fl ora 
autòctona, retirada d’espècies vegetals 
exòtiques, censos d’orquídies, comptat-
ge d’aus hivernants o d’orenetes, enre-
gistrament de sons, etc. Cada any es fan 
entre dues i tres actuacions. Les dades 
que recullen són útils per a l’estudi cien-
tífi c i passen a formar part de les bases 
de dades del Consorci dels Espais Natu-
rals o de l’Institut Català d’Ornitologia, 
entre altres organismes.

Bons resultats

Aquestes activitats, algunes de les quals 
han estat proposades pels mateixos 
centres educatius, han donat a vegades 
resultats importants des del punt de 
vista científi c. Així, l’any 2013 es van lo-
calitzar a la pineda litoral de Can Camins 
diversos exemplars de l’orquídia clavell 
violaci, espècie que feia 10 anys que no 
s’havia trobat al delta del Llobregat. 

El coneixement i l’estima pels nostres 
espais naturals és un dels punts forts 
d’aquesta experiència educativa ❧

Plantacions, retirada d’espècies exòtiques, censos d’aus, gravació de sons... Uns 150 
estudiants de 8 centres educatius del Prat hi participaran al llarg d’aquest curs 

Dues de les 
activitats 
realitzades: 
comptatge 
d’aus i 
enregistrament 
de sons.
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El Servicio Público de Consumo del 
Ayuntamiento ha recibido últimamente 
numerosas consultas ciudadanas sobre 
la sustitución del contador de la electri-
cidad actual por otro inteligente o tele-
gestionado. Las siguientes preguntas y 
respuestas aclararán algunas de estas 
dudas:

¿Es obligatorio hacer el cambio de 
contador? 
Sí. La normativa obliga a que todos los 
usuarios con suministro contratado con 
una potencia menor o igual a 15 kW sus-
tituyan su equipo de medida.

¿Existe una fecha límite? 
Sí. El 31 de diciembre de 2018 la empre-
sa distribuidora debe haber sustituido 
todos los contadores.

¿Cómo se sabe cuándo instalarán el 
nuevo contador?
El contador inteligente se instala cuan-
do corresponde por zona, según un plan 
aprobado por la Generalitat. La empresa 
distribuidora envía una carta informativa 
con la fecha prevista.

¿Hay que pagar la instalación?
No. Es gratuita y no hay que pagar nin-

El contador 
eléctrico
inteligente
Qué hay que saber del 
nuevo contador de la luz

En el Servicio Público de Consumo del Ayuntamiento (c. Major, 23) nos resolverán las dudas sobre 
el nuevo contador de la electricidad. 

gún importe al operario que realiza la 
sustitución.

¿Hay que pagar el contador?
Si el usuario tiene el contador en régimen 
de alquiler la empresa hace la sustitución 
por otro en el mismo régimen. El precio 
del alquiler está regulado y es de 0,81 
€ al mes. Si el usuario tiene el contador 
en propiedad y acepta la sustitución por 
otro en régimen de alquiler, siempre que 
el equipo en propiedad no tenga más de 
15 años, no tiene que pagar nada en con-
cepto de alquiler durante el periodo que 
resta hasta llegar a esa antigüedad. Si el 
usuario decide que el nuevo contador 
inteligente sea de su propiedad, debe 

contactar con un instalador autorizado y 
asumir los costes.

¿Qué gana el usuario con la 
sustitución?
Se acaban las lecturas estimadas, que 
pasan a ser reales y en plazo. Además, 
las modifi caciones de potencia y otras 
operaciones se pueden hacer de forma 
remota sin la visita de un técnico.

¿Qué gana la empresa?
Las ventajas para las compañías son mu-
chas: agiliza el área comercial, facilita el 
corte de suministro, controla el fraude y 
la información sobre el consumo de cada 
hogar es mejor ❧
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Amazon compra en el Mas Blau

De color naranja, la finca que ha comprado Amazon en el Mas Blau.

El Institut Català del Sòl (Incasòl), empre-
sa pública de la Generalitat, ha adjudi-
cado a la multinacional estadounidense 
Amazon, por 30 millones de euros, un 
solar de 150.000 m2 en el parque de ne-
gocios Mas Blau II de El Prat.

Amazon, dedicada a la venta por In-
ternet, quiere construir en ese solar un 
gran centro logístico con almacenes, ofi -

cinas y otros servicios que podrían dar 
empleo a más de mil personas. La par-
cela está situada junto al aeropuerto y a  
la parada Mas Blau de la línea L9 Sud del 
metro. El centro logístico tendrá unos 
210.000 m2 edifi cados.

Según el alcalde de El Prat, Lluís Teje-
dor, “la situación geoestratégica de El 
Prat, tanto a nivel catalán como estatal 

y europeo, ha sido determinante” para 
que Amazon escogiera esta ubicación. 
Tejedor ha anunciado que el Ayunta-
miento trabajará para que esta inver-
sión se concrete en un impacto positivo 
sobre las personas de la ciudad que se 
hallan sin empleo ❧

Vídeo en www.elprat.tv

La Generalitat le adjudica un gran solar de 150.000 m2 donde la multinacional 
de la venta por Internet tiene intención de construir un gran centro logístico

El solar se halla situado muy 
cerca del aeropuerto y de la 
parada Mas Blau de la nueva 
línea L9 Sud del metro

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto, basado en 
almacenes y ofi cinas, podría 
suponer la creación de más 
de mil puestos de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO
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Javier García hace más de 20 años que 
trabaja en el aeropuerto de El Prat 
como halconero. Es el más veterano 
del equipo de 9 personas que todos los 
días del año, desde que amanece hasta 
que anochece, vela por la seguridad 
de los vuelos de los aviones, con un 
cómplice imprescindible: el halcón.

“Hoy no veo 
factible un 
aeropuerto sin 
la intervención 
de la 
halconería”

Javier García García
Halconero en el aeropuerto 
de El Prat
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¿Cuál es la función de la halconería en los 
aeropuertos?
El tránsito de las aves por el espacio aeroportua-
rio puede ser un grave problema en los aeropuer-
tos, ya que pueden impactar con el fuselaje de 
un avión en vuelo o entrar en las turbinas del 
motor. Este peligro es más elevado cuando el ae-
ropuerto se encuentra entre zonas de humedales 
y espacios de reserva natural. La función de los 
halcones es evitar que  esas aves interfi eran en el 
vuelo de los aviones.

¿Por qué los halcones son tan efi cientes?
Los halcones son depredadores especializados en 
captura de fauna voladora. Dan miedo a las aves. 
Su sola presencia, la silueta de los halcones vo-
lando, hace que los pájaros desaparezcan. Ellos 
marcan el terreno. 

Con tanta tecnología al servicio de la ae-
ronáutica parece que este es un sistema 
muy rudimentario.
Sí, pero, además de ser el más efi ciente, es el más 
ecológico y sostenible. Por otra parte, sí que nos 
apoyamos en herramientas mecánicas y tecno-
lógicas como son lásers, sonidos, fogueos... No 
en vano, los halcones se han instaurado en casi 
todos los aeropuertos del mundo.

Explícanos cómo funciona este servicio en 
el aeropuerto de El Prat.
Somos 9 halconeros y una cincuentena de hal-
cones que nos repartimos en turnos para tener 
cubierto todo el día, desde el amanecer hasta el 
anochecer. Trabajamos con halcones adiestrados 
para esta función, que son de una raza híbrida, 
cruce de halcón peregrino i gerifalte. Tanto no-
sotros como los halcones formamos parte de la 
empresa Centro de Halcones BCN, que es la que 
ofrece el servicio al aeropuerto des de 1996. 

¿Qué características tienen estos halcones? 
Esta raza híbrida les otorga mayores dimensiones 
y una velocidad notable de vuelo. Es un animal 
que se lanza en picado a 300 kilómetros por 
hora y que a 10 metros de la tierra corrige su tra-
yectoria y persigue la presa a ras de suelo. Estos 
halcones están todo el tiempo haciendo ejercicio 
y reciben una alimentación especial a base de 
carne y vitaminas. ¡Son unos atletas!

¿Qué característica singular tiene el aero-
puerto de Barcelona – El Prat?
Es un aeropuerto que está situado entre dos re-
servas naturales, El Remolar y La Ricarda, y es 
zona de descanso de aves en sus viajes migra-

torios. Esto hace que haya bastante movimiento 
de fauna voladora. Pero a lo largo de los años 
hemos logrado modifi car sus conductas para que 
no interfi eran con la actividad aeronáutica.

Pero las reservas y los espacios naturales 
tienen sus propias dinámicas de fauna y 
fl ora. ¿Cómo se hace compatible?
Trabajamos con todo el respeto a los animales y 
su entorno. A través del Comité de Impacto y Se-
guimiento de Aves, nos reunimos periódicamente 
con los responsables de los ayuntamientos de El 
Prat, Barcelona y Viladecans, y también del puer-
to, del Consorcio de los Espacios Naturales y del 
Parque Agrario. En estas reuniones hacemos un 
seguimiento conjunto del impacto de las aves, 
de la situación del territorio, aprobamos medidas 
compartidas, etc. Todos estos organismos esta-
mos totalmente concienciados de que trabaja-
mos juntos con una fi nalidad compartida, que es 
la seguridad del aeropuerto.

¿Desde cuándo se trabaja con halcones en 
los aeropuertos?
Fue Félix Rodríguez de la Fuente, gran amante de 
la cetrería, quien a fi nales de los años 60 tuvo la 
idea de trabajar con halcones en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz. Los buenos resultados de la ex-
periencia hicieron que Barajas copiara el modelo 
y de ahí pasó a todos los aeropuertos españoles.

¿Cómo llegaste a este trabajo?
Ya hace 20 años que estoy aquí. Yo era un gran 
afi cionado a la cetrería, tenía un gran conoci-
miento del campo y una gran curiosidad por las 
aves rapaces. Me dedicaba a nivel amateur hasta 
que me ofrecieron este trabajo. Así que tengo la 
suerte de dedicarme a lo que más me apasiona.

¿Cómo es este trabajo?
Muy vocacional: no lo puedes hacer si no lo amas 
y lo sientes. Es un trabajo con animales, al aire li-
bre y sobre todo que sabes que es muy importan-
te. Estamos velando por la seguridad de la gente, 
creemos en lo que hacemos y sabemos que es 
útil. Solamente con que evitemos un incidente, 
este trabajo ya tiene sentido. 

¿Y cómo son los halcones? ¿Qué relación 
se establece con ellos?
Es un animal muy altivo, puedes llegar a adies-
trarlo, pero nunca será un “amigo” ni un animal 
de compañía. El halcón se siente superior, incluso 
a los humanos ❧ 

[ Dolors Pérez Vives ]                             

Trabajamos con todo el 
respeto a los animales 
y su entorno. A través 
del Comité de Impacto 
y Seguimiento de 
Aves, nos reunimos 
periódicamente con 
los responsables de 
los ayuntamientos 
de El Prat, Barcelona 
y Viladecans, y 
también del puerto, 
del Consorcio de los 
Espacios Naturales 
y del Parque 
Agrario. En estas 
reuniones hacemos 
un seguimiento 
conjunto del impacto 
de las aves, de la 
situación del territorio, 
aprobamos medidas 
compartidas, etc. 

Los halcones son 
depredadores 
especializados en 
captura de fauna 
voladora. Dan miedo 
a las aves. Su sola 
presencia, la silueta de 
los halcones volando, 
hace que los pájaros 
desaparezcan. Ellos 
marcan el terreno. 
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600 il·lusions 
rere una pilota

La paraula que millor defi neix els jocs 
escolars (JJEE) de futbol sala al Prat és 
“èxit”: dels 6 equips i 68 infants de la lliga 
de 2010 s’ha passat a 61 equips i 594 in-
fants aquest curs, una progressió espec-
tacular que demostra la bona acollida 
que aquesta iniciativa té entre les famí-
lies pratenques. 

Els JJEE són un programa del Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat, orga-
nitzat pels consells esportius i els ajunta-
ments. El seu principal objectiu és el fo-
ment de la pràctica esportiva com a eina 
educativa i participativa entre el màxim 
nombre d’escolars, tot transmetent-los 
valors formatius i pedagògics (responsa-
bilitat, solidaritat, respecte, compromís, 
tolerància, treball en equip, acceptació 
de les normes...).

Local i comarcal

En el cas del futbol sala, al Prat participen 
en l’àmbit local 56 equips de les catego-
ries de prebenjamí (1r i 2n de primària), 
benjamí (3r i 4t) i aleví (5è i 6è). En l’àmbit 
comarcal participen 5 equips de les cate-
gories infantil (1r i 2n d’ESO) i cadet (3r i 
4t). La immensa majoria dels equips els 
organitzen les AMPA (Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes) de les escoles 
del Prat. 

Els equips locals juguen els divendres 
a la tarda a les escoles i instal•lacions 
municipals del Prat, mentre que els co-
marcals fan la competició els dissabtes al 
matí per tot el Baix Llobregat.

Nens, nenes i beques 

La immensa majoria dels jugadors són 
nens, només un 5% de nenes juguen en 
aquests equips de futbol. D’altra banda, 
dels 600 infants participants un total de 
53 ho fan gràcies a les beques per a acti-
vitats extraescolars de l’Ajuntament ❧

Els jocs escolars de futbol sala apleguen
61 equips i gairebé 600 infants al Prat

Els equips 
locals juguen 
els divendres
a la tarda a 
les escoles i 
instal·lacions
municipals 
del Prat.
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Tornen les competicions de Jocs Escolars 
de Patinatge. Aquest és un esport de 
llarga tradició al Prat i tant el CLub 
Patí Cobra com el Club Patí Delta Prat 
s’encarreguen de la formació dels més 
joves en la disciplina del patinatge.

                                        JOCS INFANTILS DE PATINATGE   

L’Institut Baldiri Guilera, lloc on entrena 
l’AE Karate Prat, va acollir el 6 de febrer 
passat una exhibició d’aquest esport que 
practiquen molts infants del Prat.

EXHIBICIÓ DE KARATE

En la recta fi nal d’una temporada que va tenir 
molt mal inici, el CB Prat lluita per la salvació de la 
categoria, on ha ocupat el darrer lloc durant moltes 
jornades. Equip tècnic i jugadors s’han conjurat 
per aconseguir-ho. Vídeo a www.elprat.tv

CLUB BÀSQUET PRAT

El divendres 11 de març se celebrarà la 30a edició de la Nit de 
l’Esport, al Cèntric Espai Cultural. Durant la gala es lliuraran 
els premis de reconeixement dels mèrits obtinguts per 
esportistes i entitats del Prat en la temporada 2014-15.

                                        NIT DE L’ESPORT  
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Els Jocs Escolars de Cros del Prat segueixen sumant 
participants. Una vegada més, centenars d’infants 
de diversos clubs i escoles de la ciutat van participar 
en aquesta prova que aprofi ta les condicions 
del terreny del parc Nou per practicar aquesta 
disciplina atlètica. Vídeo a www.elprat.tv

CROS INFANTIL

La nostra ciutat va acollir, els dies 6 i 7 de febrer, l’Open Modern Pentathlon El Prat – Barcelona 2016, organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament del Prat i les federacions espanyola i catalana de pentatló modern. Va ser una prova de nivell internacional 
classifi catòria per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Hi van participar 36 dones i 48 homes, de 22 països, que van competir 
al CEM Sagnier (natació, esgrima, cros i tir) i a l’Open Sports Club (equitació). Vídeo a www.elprat.tv

                  EL PRAT ACULL L’OPEN MODERN PENTATHLON

L’Ajuntament del Prat ha signat convenis de col·laboració 
amb tres entitats esportives de la ciutat: Associació Esportiva 
Prat, Club Bàsquet Prat i Pratenc Associació d’Atletisme. 
L’Ajuntament fa una aportació de més de 500.000 € a aquests 
tres clubs (57.000 € per al Pratenc AA i 225.000 tant per a l’AE 
Prat com per al CB Prat). Aquests convenis permeten als 
clubs de futbol i bàsquet mantenir els seus primers equips, 
que porten el nom del Prat en categories importants. 
Pel que fa a l’atletisme es vol donar suport a la feina del 
Pratenc amb les categories base. Vídeo a www.elprat.tv

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I TRES ENTITATS ESPORTIVES
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