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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació
934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934782676
[ Taxis
933701611
931131006
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El grup Lokha’s representant l’obra Liberada’s.

Amèrika, de la cia. Proscenio.
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La companyia Dodo Produccions interpretant Mantis.

Sis companyies
de teatre i 31
col·lectius de
dansa de la ciutat
han participat
en aquests dos
esdeveniments
que demostren la
vitalitat cultural
del Prat.

Moment de l’obra Argonautas, d’ETC Teatre.

Dues cites importants

per a les companyies de dansa i de teatre del Prat
han tingut lloc aquest mes de maig passat: el Microescena i la Festa de la Dansa. El Microescena, una
mostra de microteatre que té lloc al Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, ha arribat a la seva quarta
edició amb la participació enguany de sis companyies de la ciutat.
MOSTRA DEL TREBALL REALITZAT
Han estat propostes escèniques condensades en 15 minuts, sota el
Grups, companyies i
subtítol “Retorn al present” i ambientades en èpoques molt dispars.
entitats han mostrat
Pel que fa a la 10a edició de la Festa de la Dansa, desenvolupada des
al públic el treball que
del Centre Cívic Jardins de la Pau, ha tingut un rècord de participació
realitzen al llarg
i ha ampliat l’horari per donar cabuda a tots els grups. Han estat
de l’any
sis hores, amb 1.105 participants de 31 col·lectius de la ciutat

❧

FOTO: JUSTO CABALLERO

Imatges de la darrera edició de la Festa de la dansa.

FOTO: JUSTO CABALLERO
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Podeu veure
vídeos del
Microescena i
de la Festa de la
Dansa al portal
audiovisual
www.elprat.tv.
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L

es dades que es desprenen del balanç que ha fet l’Ajuntament en relació amb la pràctica esportiva al nostre
municipi ens mostren que fer alguna mena d’esport forma part de la vida diària del Prat, de molts pratencs i
pratenques de totes les edats. Aquesta informació és rellevant en la mesura que l’esport esdevé un dels factors
socialitzadors més potents de la nostra comunitat, és generador de models socials positius, de valors de ciutadania,
d’integració i de cohesió social. Volem treballar per mantenir aquests models i valors, i per això també vetllem
perquè els nostres escolars tinguin totes les facilitats i oportunitats per formar part d’aquests grups de persones
que es relacionen i comparteixen experiències a través de l’esport. Avui, molts escolars del Prat participen en
competicions de tota mena.

Fer alguna mena d’esport
forma part de la vida diària
del Prat, de molts pratencs
i pratenques de totes les
edats.

A aquest factor socialitzador de l’esport, se n’hi afegeix un altre de molt important, el de la salut. Això ho saben els
milers de persones que diàriament caminen, passegen o van en bicicleta pel camí de la platja i altres indrets. També
els equipaments esportius de la ciutat s’omplen de gent amb ganes de millorar la seva salut corporal i psicològica.
I no podem deixar de banda l’impacte econòmic que tot això suposa, tant pel que fa a l’estalvi en sanitat com a
la producció en els llocs de treball.
L’esport també és un exemple de com la cooperació entre el teixit social (principalment les entitats, els centres
educatius i les AMPA) i l’Ajuntament ens permet sumar forces per assolir uns objectius comuns en benefici de
tota la comunitat. Hem de reconèixer la tasca de les entitats i clubs esportius, que amb el seu treball voluntari
representen el pal de paller en la pràctica esportiva i promocionen el nostre model de ciutat arreu de Catalunya i
de l’Estat. I sobretot, ens hem de sentir orgullosos dels nostres equips esportius, que aquesta temporada han estat
extraordinaris, perquè són el resultat d’una tasca ben feta que és de tothom. A tots ells, moltes felicitats.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Som una ciutat molt esportiva

L
Hacer algún tipo de deporte
forma parte de la vida
diaria de El Prat, de muchos
pratenses de todas las
edades.

os datos que se desprenden del balance que ha hecho el Ayuntamiento en relación con la práctica deportiva
en nuestro municipio nos muestran que hacer algún tipo de deporte forma parte de la vida diaria de El Prat, de
muchos pratenses de todas las edades. Esta información es relevante en la medida que el deporte es uno de
los factores socializadores más potentes de nuestra comunidad, es generador de modelos sociales positivos, de
valores de ciudadanía, de integración y de cohesión social. Queremos trabajar para mantener estos modelos y
valores, y por eso también velamos para que nuestros escolares tengan todas las facilidades y oportunidades para
formar parte de estos grupos de personas que se relacionan y comparten experiencias a través del deporte. Hoy,
muchos escolares de El Prat participan en competiciones de todo tipo.
A este factor socializador del deporte se añade otro muy importante, el de la salud. Esto lo saben los miles
de personas que diariamente caminan, pasean o van en bicicleta por el camino de la playa y otros lugares.
También los equipamientos deportivos de la ciudad se llenan de gente con ganas de mejorar su salud corporal y
psicológica. Y no podemos dejar de lado el impacto económico que ello supone, tanto el ahorro en sanidad como
a la producción en los lugares de trabajo.
El deporte también es un ejemplo de cómo la cooperación entre el tejido social (principalmente las entidades,
los centros educativos y las AMPA) y el Ayuntamiento nos permite sumar fuerzas para alcanzar unos objetivos
comunes en beneficio de toda la comunidad. Debemos reconocer la labor de las entidades y clubes deportivos, que
con su trabajo voluntario representan el eje en la práctica deportiva y promocionan nuestro modelo de ciudad en
toda Cataluña y el Estado. Y, sobre todo, debemos sentirnos orgullosos de nuestros equipos deportivos, que esta
temporada han sido extraordinarios, porque son el resultado de una tarea bien hecha que es de todos. A todos
ellos, muchas felicidades.
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Activitats i festes per
viure a fons l’estiu al Prat
L’estiu comença el 21 de juny, però al Prat ens hi posem abans per guanyar temps:
platja, esport, espais naturals, comerç, gastronomia, cursos, festes, actes culturals...

EL PRAT
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En les pàgines següents trobareu una
bona mostra del ventall d’activitats previstes dins la campanya “Viu l’estiu al Prat”,
amb propostes per gaudir de la platja, fer
esport, visitar els espais naturals, fer compres als comerços de la ciutat, tastar els
productes locals de la temporada d’estiu,
apuntar-nos a cursos i tallers per a tots
els gustos... Trobareu totes les activitats al
web viulestiu.elprat.cat, on també apareix informació pràctica de la platja, com
l’estat de l’aparcament i del mar.
El bon temps es va obrint pas i els carrers de la ciutat s’omplen de festes populars, com les revetlles de Sant Joan, festes
de barri, festivals i actes culturals, etc.
Festes al barris
Durant els mes de juny celebren les seves
festes els barris de Jardins de la Pau (del
17 al 23 de juny), la Granja (del 17 al 19),
la Barceloneta (del 23 al 26) i les Cases de
la Seda (25 i 26).
Festivals i actes culturals
Durant aquest mes tindrem cita amb
esdeveniments com el Concert de Sant
Joan, l’Aplec de la Sardana, el Festival
Flamenco, la Fira de la Cervesa Artesana
o l’arribada de la Flama del Canigó, activitats organitzades per diferents entitats
de la ciutat. Consulteu l’Agenda Cultural
a les pàgines d’aquesta revista.
Revetlles de Sant Joan

Festes
populars
als barris i
revetlles de
Sant Joan, dos
ingredients
imprescindibles
de la recepta
estival al Prat.

Potser és la festa popular més important
de l’any. Al Prat se celebraran revetlles de
Sant Joan populars al carrer o organitzades per associacions als jardins de la Pau,
a la pl. Catalunya, a la Barceloneta, a Sant
Cosme, a la Casa de Cádiz, a la Casa de Sevilla, al Centro Extremeño Ruta de la Plata, a la Peña Taurina i a la Casa de Andalucía. Les trobareu a www.elprat.cat

❧

#viulestiualprat
Consulta des del teu mòbil l’estat del mar,
la disponibilitat d’aparcament a la platja i
tota la informació de l’estiu al Prat!
A partir de juny, l’estiu a
la teva butxaca amb el web
viulestiu.elprat.cat
Pots crear una accés directe marcant el web
com a favorit al teu navegador.

APARCAMENT
PLATJA
LLIURE

estat del mar

Actualitzat fa 1 minut

#viulestiualprat

/ viu la platja

/ viu la cultura

/ viu els espais naturals

/ viu l’esport

/ viu la gastronomia

/ viu el comerç

12
/ viu els cursos

/ concurs a Instagram

viulestiu.elprat.cat

/ agenda

/ viu la platja
Com es pot anar a la platja?

Els horaris

Les activitats

EN BICICLETA O A PEU

DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME

PROJECCIONS CINEMA LLIURE

Seguint el camí per a vianants o el carril bici que
connecta el nucli urbà amb la platja. Al llarg de
la platja hi ha diverses zones d’aparcament per a
bicicletes i també un BICIBOX.

Del 18 de juny a l’11 de setembre de 10 a 19 h. Es disposa
de servei de bany adaptat a la platja de Can Camins.

1, 15 i 29 de juliol a les 21 h.
Projeccions de cinema independent a la platja.
Ho organitza: Cinema lliure

EN TRANSPORT PÚBLIC
LÍNIA PR3

DEL SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL
Del 13 de juny al 30 de setembre de 2016, de 08 a
20 h, servei fixa a la platja. Oficina d’Informació al
Centre de Vela.

Del 19 de març al 26 de setembre, tots els
dissabtes, diumenges i festius

La Policia Local més a prop.

Descarrega’t l’app de Seguretat
Ciutadana

De l’1 de juny al 9 de setembre, cada dia
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des de l’estació de rodalies
és a les 08.30 h i la darrera, a les 20.30 h.
La primera sortida des de la platja és a les 09.15 h
i la darrera, a les 21.15 h.
LÍNIA PLATJA-EXPRÉS
Del 4 de juny al 28 d’agost, dissabtes, diumenges i festius
Interval de pas: 30 minuts
La primera sortida des del c. de Miquel Martí i Pol
(davant dels Jardins d’Andalusia) és a les 09.05 h
i la darrera, a les 20.35 h.
La primera sortida des de la platja és a les 09.35 h
i la darrera, a les 21.05 h.
EN VEHICLE PARTICULAR
Hi ha habilitats diversos espais d’aparcament de
zona verda, que són gratuïts per als residents al
Prat (vehicles amb distintiu).

NEDAR SEGUR
Tots els dimecres de juliol de 09 a 10 h.
Aprendre a gaudir dels beneficis de saber nedar
correctament i amb seguretat (corrents marines,
onades....) amb dos socorristes. Activitat adreçada
a persones adultes.
DIA DEL CÀNCER DE PELL/SOL
Diumenge 26 de juny al matí
Tallers per aprendre a gaudir del sol sense riscos.
Ho organitza: AECC

DE PESCA
Al tram de platja de La Ricarda – Ca l’Arana la
pesca amb canya està prohibida durant tot l’any.
Als trams de platja de Remolar, la Roberta, Can
Camins, Naturista la pesca amb canya és permesa
entre l’1 de gener i el 15 de maig i entre el 16 de
setembre i el 31 de desembre. Entre el 16 de maig i
el 15 de setembre només es podrà pescar de les 20 h
a les 8 h, excepte a la Platja del Remolar on en dies
laborables es podrà pescar a tota hora.

DIA DE LA GENT GRAN
Dimecres 13 de juliol de 10 a 13 h.
Taller per aprendre a gaudir del mar i la platja.
SOCORRISTA PER UN DIA
Dimecres 20 de juliol al matí.
Taller per conèixer quines són les tasques dels
socorristes. Per a infants de 6-12 anys.
DIA DEL MEDI AMBIENT

DE LES GUINGUETES
Des de Setmana Santa fins al 12 de juny i del 17 de
setembre al 12 d’octubre, de 10 a 02.30 h.
Divendres, dissabte, diumenge i festius fins a les 03 h.

Dissabte 6 d’agost. Campanya platges netes.

#viulestiualprat a Instagram!

Del 13 de juny al 16 de setembre, de 10 a 02.30 h.
Divendres, dissabtes i diumenges fins a les 03.30 h.

Participa al concurs fotogràfic de l’estiu,
podràs guanyar premis! Trobaràs més
info a viulestiu.elprat.cat

Activitats culturals i ambientals diverses. Pots
consultar-ne les programacions a viulestiu.elprat.cat

Cuida la platja

No hi facis
acampada lliure.

No deixis hams
a la sorra.

Fes servir les passeres
(només vianants).

Evita dur-hi gossos
i mascotes en
temporada de bany.

Evita dur-hi equips de
música amb altaveus.

Respecta les zones
i els horaris de
pesca establerts.

Utilitza les
papereres i cendrers.

Evita el sabó a les
dutxes i rentapeus.

No accedeixis a la
sorra amb vehicles
motoritzats.

Respecta l’abalisament
de zones dins de l’aigua.

No llencis
objectes al mar.

SOS
Platja del Remolar - El Prat

Platja de la Roberta

Recorda: segons l’estat del mar
Pots consultar l‘estat del mar al web elprat.cat
i al web mòbil viulestiu.elprat.cat

Bany amb
precaució

Bany amb màxima
precaució

Prohibit
banyar-se

/ viu l’esport

/ viu els espais naturals

Regates nàutiques

Cursos al Centre Municipal de Vela

Els horaris

CAMPIONAT D’ ESPANYA DE PATÍ A VELA

VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ, CAIAC, STAND UP
PADDEL, SURF I SURF DE VELA PER A TOTHOM
Dates i horaris a concretar a la Secció d’Esports
i/o al CMV
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar.

ESPAIS NATURALS DEL RIU , CAL TET i CA L’ARANA

Dijous 31 d’agost , divendres 1 i dissabte 2 de
setembre de 10 a 18 h
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela
i Club Marítim Prat
REGATES DE FESTA MAJOR
Diumenge 25 setembre de 10 a 16 h.
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela i Club
Marítim Prat

Campus i casals d’estiu
CAMPUS I CASALS NÀUTICS PER A NOIS I NOIES
Del 27 de juny al 9 de setembre (de dilluns a divendres)
Campus de 09 a 17 h i casal de 09 a 13 h
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar.

Activitats de pesca
CONCURS DE PESCA
Dissabte 11 de juny de 20 a 01 h
Ho organitza: Club Marítim Prat i Grups
de Pescadors La Seda

CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL DE PLATJA
PER A NOIS I NOIES

SORTIDA DE PESCA SOCIAL

Del 27 de juny al 8 de juliol (de dilluns a divendres)
de 08.30 a 13.30 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat

Diumenges 7 i 28 d’agost de 07 a 14 h
Ho organitza: Club Marítim Prat

Tornejos de voleibol de platja
TORNEIG 4X4 DIÜRN MASCULÍ I FEMENÍ
Dissabte 4 de juny de 09 a 20 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat

/ viu el comerç

/ viu la gastronomia

Amb l’arribada de la calor, els eixos comercials de la ciutat
s’omplen d’activitats com la Fira del Comerç (el 3, 4 i 5 de
juny a la plaça de Catalunya), la Festa de la Primavera de
l’Eix Jaume Casanovas (el 4 de juny) o la Shopping Night
(el 2 de juliol). Música en viu, propostes gastronòmiques,
compres a l’aire lliure i moltes propostes més!

Aprofita per descobrir el producte local de temporada!
El mercat de pagès no tanca a l’estiu i a
viulestiu.elprat.cat hi trobaràs els horaris d’estiu
dels restaurants el Prat degusta’l.

Podeu consultar tota la programació al web
viulestiu.elprat.cat

Vols redescobrir el Prat
i el seu producte local?

Descarrega’t l’app d’informació
turística “El Prat és sorprenent”

Platja de Can Camins

Zona sortida
servei socorrisme

De l’1 d’abril al 30 de juny de 09 a 19 h
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 09 a 15 h
De l’1 de setembre al 31 d’octubre de 09 a 19 h
ELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR
De l’1 d’abril al 31 d’octubre de 09 a 20 h

Les activitats
VISITES GUIADES AL CRAM
El CRAM apropa a la ciutadania la seva tasca
de conservació del medi marí i de sensibilització.
S’organitzen tallers per a grups familiars, AMPA
i esplais.
• L a tortuga floreta al CRAM (activitat infantil).
4 de juny a les 10 h
• Visita dinamitzada gratuïta per residents al Prat.
5 de juny a les 10 h i a les 12 h
• Simulacre de rescat d’un dofí. 19 de juny de 10 a 13 h
Lloc: passeig de la Platja, 28-30
Inscripcions: al tel. 93 101 01 70
i a l’a/e: reserves@aulacram.com
Preu: a consultar
BUSCADELTA ALS ESPAIS NATURALS DEL RIU
Dissabte 18 de juny de 10 a 13 h
Activitat per a tota la família. L’objectiu és trobar tresors
amagats amb l’ajuda de l’smartphone dels propis
participants. Mitjançant el joc, es coneixeran la història
de la formació d’aquest territori i altres aspectes com
els hàbitats i la biodiversitat que s’hi troben.
Lloc: Espais Naturals del Riu
Preu: 5 € adults / 3,5 € infants
Preu activitat + dinar a base de producte local: 26 €
adults / 15 € infants
Cal inscripció prèvia: Porta del Delta. Tel.933741379
CONEGUEM L’ECOSISTEMA DE LA PLATJA DEL PRAT
De dilluns a diumenge, fins al 31 de juliol.
Activitat familiar de descoberta. Explorarem la sorra
per identificar les plantes, les petxines i observar
rastres d’animals per conèixer millor la platja.
Més info i inscripcions: amb.cat

Zona sortida
d’embarcacions

Platja naturista

/viu els
cursos

/al Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera Baixa
TEATRE I CIRC
TEATRE INFANTIL
Taller per treballar l’expressivitat i la imaginació.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 17 a 18 h
Preu: 11 €
Tallerista: Xesco Palacín
MONÒLEGS D’HUMOR
Tècniques bàsiques per elaborar senzilles
però divertides peces d’humor.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 19.30 a 21 h
Preu: 16 €
Tallerista: Xavier Castells
TELES I VERTICALS
Taller intensiu de verticals, per guanyar
equilibri i força per pujar a les teles.
Data d’inici: 27 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 22 €
Tallerista: Camille Grob
FET A MÀ
PINTURA I DECAPAT DE MOBLES
Donar una segona vida als teus mobles, a
través de la pintura i la tècnica del decapé.
Data d’inici: 28 de juny (3 sessions)
Horari: dimarts, de 18.15 a 20.45 h
Preu: 30 €
Tallerista: William Luke
ENTRE COSTURES: CUSTOMITZACIÓ
(2 horaris)
Taller per personalitzar diferents peces de roba:
com fer d’una samarreta una bossa i tècniques
de pintura sobre roba per decorar bosses de
mà, espardenyes o altres peces. S’utilitzarà la
màquina de cosir. Nivell d’iniciació.
Data d’inici: 27 i 29 de juny (6 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 20 h;
o dimecres i divendres, de 10 a 12 h
Preu: 37 €
Tallerista: Cosiendo deseos

CURSOS D’ESTIU

INSCRIPCIONS DEL
8 AL 22 DE JUNY

Al Cèntric Espai Cultural, els
centres cívics, La Capsa, l’Escola
Municipal de Música i el Lloro.
Al web online.elprat.cat

SCRAPBOOK D’ESTIU
Creació de dues làmines per emmarcar fotografies,
amb diferents tècniques d’estampació i pintura.
Data d’inici: 28 de juny (3 sessions)
Horari: dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Isabel Lozano
CUINA
CUINA JAPONESA
Plats i receptes més enllà del sushi
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 33 €
Tallerista: Diego Molina

MENÚ D’ESTIU
Cuina amb producte de temporada. Entrants,
plats principals i postres per aquest estiu.
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 33 €
Tallerista: Diego Molina
GASPATXOS, CREMES I AMANIDES
SALUDABLES
Cuina lleugera i refrescant per combatre
la calor de l’estiu.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 33 €
Tallerista: Laura Casero
POSTRES LLEUGERES AMB FRUITES
Les millors postres per a l’època estiuenca,
sense molt de greix i amb fruites.
Data d’inici: 27 de juny (3 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 25 €
Tallerista: Tatiana Abbud
CUINA AMB PEIX CRU
Monogràfic dedicat als tàrtars i cebitxes
Data: dilluns 18 de juliol, de 18 a 21 h
Preu: 15 €
Tallerista: El Peix al Plat
CULTURA DIGITAL
NETEJA I POSA A PUNT EL TEU ORDINADOR
Com formatar l’ordinador, instal•lar un sistema
operatiu, un software o un antivirus adient i
com fer còpies de seguretat.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 18 a 20 h
Preu: 22 €
Tallerista: Jordi Querol
SEGURETAT EN LA NAVEGACIÓ
Seguretat i privacitat en la navegació per
Internet i en l’ús de les xarxes socials.
Data d’inici: 29 de juny (2 sessions)
Horari: dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 11 €
Tallerista: Selva Orejón
INSTAGRAM
Taller per aprendre el funcionament d’aquesta
xarxa social per compartir imatges, tècniques
per usar-la eficientment i la seva utilitat per a
empreses i associacions.
Data d’inici: 5 de juliol (2 sessions)
Horari: dimarts, de 19 a 21 h
Preu: 11 €
Tallerista: Mar Cots
WHATSAPP
Introducció a l’aplicació de missatgeria instantània
més popular: instal•lació, funcionament, compartir
imatges i altres continguts, administrar contactes, etc.
Data d’inici: 29 de juny (2 sessions)
Horari: dimecres, de 10.30 a 12 h
Preu: 11 €
Tallerista: M. Àngels Millanes

/al Cèntric
Espai Cultural

/al Centre Cívic
Jardins de la Pau

CULTURA DIGITAL
APREN A UTILITZAR EL CALENDAR
Utilitzar els avisos del calendar a tots els teus
dispositius per no oblidar mai cap aniversari,
ni cap cita.
Data i horari: 27 de juny, de 18 a 20 h
Preu: 2 €
CREA UN FOTO ÀLBUM
Enviar les fotos de la teva càmera a l’ordinador
i convertir els teus records en un llibre.
Dates i horari: del 28 de juny a l’1 de juliol,
de 10 a 12 h
Preu: 8 €
DE LA CÀMARA A L’ORDINADOR
I A LA INVERSA
Taller per aprendre a passar les fotos d’un
dispositiu a un altre.
Dates i horari: 4, 5 i 7 de juliol, de 18 a 20 h
Preu: 6 €
ORGANITZA’T AMB L’EINA TASKS
Gestionar les teves tasques creant llistes i
fent anotacions: idees, cites, compres, horaris
i sincronitzar-les amb els teus dispositius.
Calendari: 11 de juliol, de 18 a 20 h
Preu: 2 €
QUIN PROFIT LI PUC TREURE A INTERNET?
Saber quines activitats gratuïtes hi ha a la ciutat,
no llençar ni vendre el que ja no vull, practicar
mecanografia, baixar música legalment, trobar
els preus més econòmics d’hotels i vols d’avió,
censar la teva mascota, fer una petició de
recollida de mobles i molt més
Dates i horari: del 12 al 15 de juliol, de 10 a 12 h
Preu: 8 €
PRACTICA AMB EXERCICIS
Practicar amb exercicis específics i
personalitzats tot el que s’ha après
Dates i horari: 18, 19 i 21 de juliol, de 18 a 20 h
Preu: 6 €

FOTOGRAFIA
FOTO EXPRÈS
Aprendre de forma intensiva i pràctica,
els elements tècnics necessaris per poder
fer fotografies en qualsevol moment i
circumstància.
Data d’inici: 28 de juny (8 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 32 €
Tallerista: Inma Quesada
PASSEJADES D’ESTIU
Recorregut per la ciutat per captar el nostre
voltant com si el veiéssim per primera vegada,
captant tot allò que passa desapercebut.
Data d’inici: dilluns, 4 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 16 €
Tallerista: Mingo Venero
PAPA, MAMA, FEM CLIC!
Aprendre les eines bàsiques, tant tècniques
com psicosocials, per apropar-se a aquest tipus
de fotografia i aconseguir les millor imatges
dels més petits dins el seu entorn habitual.
Data d’inici: 29 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 22 €

COREOGRAFIES DE MUSICALS
Aprendre diferents coreografies individuals
i grupals dels musicals més famosos.
Data d’inici: 4 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 18.30 a 20 h
Preu: 12 €
Tallerista: Maria Lourdes López
BURLESQUE
Ballar potenciant la vessant més sensual i
elegant d’aquest ball inspirat en els cabarets.
Data d’inici: 4 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 20.15 a 21.45 h
Preu: 12 €
Tallerista: Maria Lourdes López
CULTURA DIGITAL
HACKATON WEB!
Taller per apropar la programació web als joves
d’una manera dinàmica amb molta pràctica i
poca teoria!
Públic: joves de 13 a 16 anys
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: divendres, de 17 a 19 h
Preu: 22 €
Tallerista: Laura Rodríguez
CREA EL TEU WEB!
Aprendre a crear el teu web des de zero amb
Wordpress. Creació d’un bloc, afegint alguns
complements o plugins.
Data d’inici: 27 de juny (8 sessions)
Horari: dilluns i divendres, de 19 a 20.30 h
Preu: 32 €
Tallerista: a determinar

Tallerista: Vanesa Martínez

BALL I DANSA
INTERRAIL DE DANSES INFANTILS
(a partir de 3 anys)
Una volta per les diferents danses del món
en família!
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 17.30 a 19 h
Preu: 16 € (un nen + un adult)
Tallerista: per determinar
CABARET CUBANO
Taller per aprendre aquest ball semblant
als cabarets europeus com el Moulin Rouge,
on es treballaran moviments sensuals i plens
de glamour portats a la salsa.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 11€
Tallerista: Leydy Martínez
LATIN DANCE
Aprendre a ballar tot tipus de balls llatins
amb molta marxa!
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 11 €
Tallerista: Leydy Martínez

/a La Capsa
MÚSICA
TALLER DE SONORITZACIÓ DE DIRECTE
Aprèn les tècniques i procediments necessaris
per sonoritzar un concert de petit format.
L’ultima sessió serà pràctica en un dels
concerts que es farà a la terrassa de la Capsa.
Dates i horaris: dilluns 27 de juny i 4 de juliol,
de 18 a 21 h, i divendres 8 de juliol, de 18 a 22 h
Preu: 40 €
Tallerista: Toni Hidalgo
CONSTRUEIX EL TEU THEREMIN
Taller per construir el teu propi Theremin,
l’instrument que es toca sense tocar-lo.
Porta controls de pitch i volum, sortida mini-jack
i punts de connexió llestos per endollar
directament a un petit altaveu.
No servirà per tocar una fuga de Bach, però
podrà fer increïbles efectes de ciència-ficció amb
marcada sonoritat antiga, en format compacte.
Data i horari: dissabte 16 de juliol, de 10 a 14 h
Preu: 50 € (material inclòs)
Tallerista: Familiar DIY

/a l’Escola d’Arts del Prat

/al CPS Francesc Palau

equipaments i entitats

Inscripcions només a l’entitat

CENTRE CÍVIC SANT JORDI
– RIBERA BAIXA

CULTURA DIGITAL

Inscripcions només a l’Escola
DIBUIX I PINTURA
Introducció i/o perfeccionament en el dibuix
i la tècnica pictòrica, per millorar aspectes
compositius i estructurals de la representació
de la imatge, aplicació del color, l’expressió
pictòrica i la matèria.
Data d’inici: 4 de juliol (8 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 75 € (material no inclòs)
ESMALTS AL FOC SOBRE METALL
Curs intensiu per treballar el metall i donar-li color
amb la tècnica de l’esmalt al foc, per desenvolupar
els propis dissenys. No cal experiència prèvia.
Data d’inici: 4 de juliol (8 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 100 € (material inclòs)
CERÀMICA
Taller de experiències i trobades amb el fang,
per aprendre els processos de construcció
de volums i l’ús d’eines i materials. No cal
experiència prèvia.
Data d’inici: 4 de juliol (8 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h
Preu: 100 € (material inclòs)

/al Teatre Kaddish
TEATRE PER A JOVES
Aproximació al fet teatral a partir del joc, la
improvisació i la composició de personatges.
Públic: de 12 a 15 anys
Data d’inici: 4 de juliol (6 sessions)
Horari: dissabtes, dimecres i divendres,
de 17 a 20 h
Preu: 30 €
Tallerista: Albert Riballo
CURS DE CREACIÓ: IDEAR L’ESCENA
Taller per compartir eines de creació per idear
material escènic. Fent servir qualsevol tipus
d’estímul es treballarà des d’una perspectiva
de l’actor i actriu com a creadors del seu propi
material escènic. Es necessària experiència
teatral prèvia.
Públic: a partir de 18 anys
Data d’inici: 11 de juliol (5 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, de 18 a 21 h
Preu: 50 €
Tallerista: Albert Pérez Hidalgo

INFORMÀTICA BÀSICA PER ADULTS
Ofimàtica, Internet, edició de textos...
Data d’inici: 27 de juny (20 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11 h
APRENEM JUGANT! (2 grups)
Treballar amb diversos programes informàtics
al voltant d’un tema d’interès.
Públic: infants de 8 a 12 anys
Data d’inici: 27 de juny i 11 de juliol (10 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 12.30 h

C. de Dolores Ibárruri, 45
Tel. 93 374 15 80 | informacio@ccriberabaixa.cat
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
diumenges, de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h.
Més informació: www.ccriberabaixa.cat

CENTRE CÍVIC
JARDINS DE LA PAU

Jardins de la Pau, s/n
Tel. 93 478 21 41 | informacio@ccjardinspau.org
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
diumenges, de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h.
Més informació: www.ccjardinspau.org

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

/al Punt Òmnia Grup Infantil St Cosme
Inscripcions presencials del 20 al 30 de juny
CULTURA DIGITAL
Tallerista: Azucena Allueva
Preu: cursos gratuïts
ORGANITZAT I PROTEGIT*
Conèixer el sistema operatiu i la seva configuració,
organització de fitxers i carpetes, antivirus, etc.
Data d’inici: 4 juliol (4 sessions)
Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h
EL MÓN DE LES IMATGES*
Organitzador i editor d’imatges Picasa,
com passar les imatges dels smartphones
a l’ordinador, emmagatzematges externs,
saber retocar-les, compartir-les, etc.
Data d’inici: 11 juliol (4 sessions)
Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h
PROGRAMA I RECURSOS*
Descàrrega, instal•lació/desinstal•lació
de programes, Skype, Spotify, etc.
Data d’inici: 18 juliol (4 sessions)
Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h
*Cal portar el propi ordinador

/Casa de Andalucía
Inscripcions només a l’entitat
BALL
SEVILLANES INTENSIU (2 horaris)
Horari: dilluns i dimecres, de 21 a 22 h;
o dimarts i dijous, de 21 a 22 h
Preu: 38 €
Tallerista: Merche Valle (dilluns i dimecres)
i Fran Olaya (dimarts i dijous)
FLAMENC INTENSIU
Horari: dimarts i dijous, de 20 a 21 h
Preu: 38 €
Tallerista: Fran Olaya

Pl. de Catalunya, 39-41
Tel. 93 479 29 68 | ticcentric@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció: Dilluns, de 16.30 h
a 20.30 h. De dimarts a divendres, de 10.30 a 13.30
i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes, de 10.30 a 13.30 i de
16.30 a 19 h.
Més informació: www.centric.elprat.cat

LA CAPSA

Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7
Tel. 93 478 51 08 | lacapsa@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
divendres, de 16 a 20 h i dimarts de 10 a 14 h.
Més informació: www.lacapsa.org

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Centre Cultural Torre Balcells
Tel. 93 479 45 05 | escolamusica@elprat.cat
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
divendres, de 16.30 a 20.30 h
Més informació: www.elprat.cat/escolamusica

ESCOLA D’ARTS

Centre Cultural El Remolar. C. Ramon Llull 12, 3er pis
Tel. 93 370 85 01 | info@amicsartprat.org
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
divendres, de 17 a 20 h
Més informació: www.amicsartprat.org

TEATRE KADDISH

Centre d’Art Torre Muntadas
Tel. 667 03 34 93 | info@teatrekaddish.org
Més informació: www.teatrekaddish.org

PUNT OMNIA.
GRUP INFANTIL SANT COSME

C. Riu Ebre s/n
Tel. 93 370 19 17
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Divendres
només tardes
CPS FRANCESC PALAU
C. Cadaqués 2-16, 2a planta
Tel. 93 379 39 31
Horari d’informació i inscripció: De dilluns a
divendres, de 17 a 20 h
Més informació: www.cpsfrancescpalau.cat

CASA DE ANDALUCÍA

Tel. 93 478 52 63
info@casadeandaluciadelprat.com
casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
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Pàrquing Shakespeare

Al vostre gust
Comèdia de Shakespeare que confronta
la vida del camp amb la de la cort però
que també és una fantàstica narració
d’aventures i on trobem la recerca
d’Ardiaca com a tema principal: el paradís
perdut i retrobat, aquí anomenat el bosc
d’Arden. Un clàssic en un espai diferent.

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

Arribada de la Flama
del Canigó i encesa
de la foguera de
Sant Joan
Cada any per Sant Joan es reviu l’encesa del primer
foc. La flama que es guarda al cim del Canigó,
arribarà per encendre totes les fogueres. La recollirà
el Club Volei Prat i la rebrem amb una tabalada
popular pels carrers de la ciutat amb Diables del Prat
i d’altres entitats de cultura popular.

Pl. de Mestre Estalella
Dijous 23, a les 19.45 h
de les
viuLaactivitats
lainscripció
cultura
amb aquest

símbol es pot realitzar
#viulestiualprat
per Internet a

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

https://online.elprat.cat
o a l’equipament
organitzador.

Porta l’agenda cultural al mòbil!

No et perdis cap activitat!
viulestiu.elprat.cat
http://m.agendacultural.elprat.cat
elpratcultura

MOSTRA TALLERS TEATRE
Escola ETC

TALLERS D’INTERPRETACIÓ
Teatre Kaddish

Doble sessió de teatre
Doble sessió amb No hay ladrón
que por bien no venga i Parejas de Cine

El somni d’una nit d’estiu, de W. Shakespeare

Direcció: Arnau Puig i Maria Donoso

T eatre

Dissabte 11, a les 11.30 h i 18 h

Neil, de Neil LaBute. Direcció: Blanca Pàmpols
Dissabte 18, a les 20.30 h i diumenge 19, a les 19 h
La morta viva,

Yerma, el regreso de Víctor

de Commedia dell Arte
Direcció: Carles Bigorra

Un any després, Víctor torna al
poble on va deixar la seva vida i
a la seva estimada Yerma.

Diumenge 19, a les 12 h
Les bacants, d’Eurípides. Direcció: Pau Bou i Anna Martínez
Dissabte 25, a les 18 h i diumenge 26 a les 19 h

Teatre Modern. Dissabte 18,
a les 20 h. Entrada: 4 €

En contra, d’Esteve Soler. Direcció: Pau Bou i Anna Martínez
Dissabte 25, a les 20.30 h i diumenge 26 a les 12 h

Adaptació d’aquesta obra de William Shakespeare.

Al Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas

Meow aka Dj Nu

Mucho ruido y pocas nueces
Teatre Modern. Dissabte 19, a les 19 h
Entrada: 4 €

#NoDjSession

Sessió de rock and roll de tots els temps a
la terrassa de La Capsa

Descobrim nous Dj a la
terrassa del bar.

La Capsa. Divendres 10, a les 22.30 h

La Capsa. Dissabte 11,
a les 22.30 h

Concert dels alumnes
d’inicial Escola Municipal
de Música

M úsica

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Divendres 3, a les 19 h
Entrada: Taquilla inversa

Concert de Combos Escola
Municipal de Música

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 11, a les 11 h

Els combos de música moderna de l’Escola
Municipal de Música mostraran el nou
repertori.

Concert de la Coral Lo
Llobregat de les Flors

La Capsa. Dimecres 15, a les 19 h

Amb la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música

Microguagua i Blind
Reverendo en concert

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 11, a les 18.30 h

Nit de doble cartell
reggae fusió amb altres
estils.

Demos

La Capsa. Divendres 17,
a les 23 h

Cicle de músiques a la fresca, amb
petites joies musicals

Cantagiro. Diumenge 12
Jeb Andrews
Diumenge 19
Mònica Escrig
& Iñaki Ezcurra
Diumenge 26
La Capsa. Diumenges, a les 20.30 h

Concert d’estiu de l’Escola
Municipal de Música
Els conjunts de
l’Escola Municipal
ofereixen el seu
concert d’estiu. Amb
la presentació del CD
Vol directe
enregistrat pels alumnes de l’escola.

Pl. Pau Casals. Dissabte 18, a les 20 h

Los Negativos en
concert
Aquesta mítica banda de rock–pop
visita La Capsa per presentar el seu
darrer treball.

La Capsa. Dissabte 18, a les 23 h
Entrada: 6 € amb consumició

#almeuritme
Celebració del Dia
de la Música amb
la presentació
del videoclip del
projecte #almeuritme.

La Capsa. Dimarts 21, a les 20 h

Ladyfest
Festival d’art i música pensat i concebut des dels feminismes: tallers, ball
i concerts.

La Capsa. Dissabte 25, a les 20 h
Entrada: taquilla inversa

Concerts al porxo
Petits tasts musicals amb els alumnes de l’Escola de
Música.

Centre Cultural
Torre Balcells. Dimarts 28,
dimecres 29 i dijous 30, a les 20 h

NOVES EXPOSICIONS

Open days a l’Escola
d’Arts del Prat

E xposicions

Pratimag

Exposició de les
obres finalistes
i guanyadores
de la 33a edició
del Concurs nacional de fotografia.
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 17 de juny al 31 de juliol
Veredicte: dissabte 4, a les 11 h
Inauguració i lliurament de premis:
divendres 17, a les 20 h

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 5 de juny

Escola d’Arts del Prat. Centre
Cultural El Remolar. Divendres 22,
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; dissabte
23, de 17 a 19 h

Cartells de la Guerra Civil
a Catalunya

Mostra oberta
d’artistes locals
que practiquen
algun tipus
d’activitat dins
de les arts visuals i plàstiques.

Exposició per recordar i commemorar els
50 anys de la fundació de l’escola Ramón
y Cajal al Prat.

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 27 de juny al 26 de juliol
Inauguració: divendres 22, a les 20 h

Cèntric Espai Cultural. Del 17 de juny
al 20 de juliol
Inauguració: divendres 17, a les 19 h

Geografies urbanes

Jornades de portes obertes per conèixer
de prop els projectes artístics que s’han
desenvolupat a l’Escola d’Arts del Prat.

XL Col·lectiva d’artistes
del Prat

Col·legi Ramón y Cajal de
la Cooperativa Obrera de
Viviendas. 1965-2015

ENCARA POTS VISITAR

Cèntric Espai Cultural. Fins l’11 de juny

Club Excursionista d’Art
El Club visita dos centres de producció de
Sant Cugat: La Puntual i el Centre d’Art
Maristany. Cal inscripció unzip@elprat.cat

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 11, a les 9.30 h

Visita guiada
a l’Arxiu
Municipal

L ectura

Per commemorar el
Dia Internacional dels Arxiu, l’Arxiu Municipal ens proposa visites guiades.

Poesia en jazz amb Divadams
Selecció de lectures de poetes catalans com Montserrat Abelló,
Joan Margarit o Salvador Espriu, aplicant-hi el llenguatge del jazz

Cèntric Espai Cultural. Dijous 2, a les 19.30 h

El violoncel·lista de Sarajevo
Conversa al voltant del llibre, amb la participació de Ljlijana Zoranovic i Manel Vila

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 8, a les 19 h

“Què diuen que és això
de la performance?”

X errades

Xerrada al voltant dels Estudis de
Performance amb Judit Vidiella

Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 3, a les 19 h

Mediterrània, bressol de
cultures, vergonya
d’Europa!

“Parlem del canvi climàtic,
parlem de nosaltres”

amb Irma Fabró
Un problema
amb importants
conseqüències
ambientals i socials.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 14, a les 19.15 h

Taula rodona amb
Helena Maleno
i Òscar Camps al
voltant del greu
problema dels refugiats al Mediterrani.
Modera el pratenc Agustín Morales.

Mostra de robòtica

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 6, a les 19 h

Centre Cívic Sant Jordi –
Ribera Baixa. Dijous 2, a les 18 h

Mostra dels projectes desenvolupats als instituts i
escoles de la ciutat i tallers
del centre cívic.

Arxiu Municipal. Cèntric Espai Cultural
Dimecres 8, a les 17.30 h i dijous 9,
a les 11 i 12.30 h

Club de Gastronomia
amb Domingo Morilla
El xef Domingo
Morilla mostrarà la
seva cuina mediterrània i de proximitat.

Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa. Dilluns 20, a les 19 h

XI Trobada de Gegants
AMPA Mare de Déu del Carme

Plantada de gegants a la pl. Catalunya,
cercavila i ballada final a la pl. de la Vila.

Carrers de la ciutat
Dissabte 11, a les 17 h

Xiringuito d’estiu

Celebrem l’arribada de
l’estiu! Mostra de tallers,
sardinada popular i
presentació de l’obra
Días estupendos, del
taller creació d’un espectacle.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres 17, a les 18.30 h
Tiquet sopar: 3 €

Adan&Eva. In –Vitro

C inema

Estrena i presentació del curmetratge
dirigit per Toni Lara.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 3, a les 19.45 h
El cine de Frida

Sierra de
Teruel

Relat d’un episodi de la
Guerra Civil Espanyola.
Organització: Assoc. Dones Progressistes
Frida Kahlo.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dilluns 6, a les 18 h

Xerrades en curt

Torna el festival
internacional de
curtmetratges.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 10, a les 19 h

Cèntric Espai
Cultural. Dimecres
29, a les 19 h

Cine club

He named me Malala

Programació del Cine Capri

Cine Capri. Dimecres 15, a les 20 h

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

(Él me llamó Malala)
2015, Emirats Àrabs. Idioma: anglès (VOSE)
Documental sobre la jove Malala Yousafzai,
que va patir un terrible atemptat talibà
amb només 15 anys.

LECTURA

I nfantil

Presentació Preview 2016

Projecció dels curtmetratges animats
Papawa i Bernard, amb Toni Garcia i
Laura Tey. Organització: Amics de l’Art

L’hora dels nadons:
Minimúsics amb Albada Blay
Una experiència per aprendre, jugar i gaudir
fent música.

Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 4,
a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia

TEATRE

Mostra Tallers infantils del circ
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimecres 15, a les 18 h

Estrena simultània de: Ninja Turtles:
fuera de las sombras (17,18 i 19) i

Buscando a Dory (24,25 i 26)

Kit

TALLERS

Art en família
El viatge de
les formes

amb Viajeología
Canviar i generar
noves formes serà el
nostre full de ruta.

Centre d’Art Torre
Muntadas. Diumenge 26,
a les 11.45 h. Cal inscripció prèvia

(Klub Infantil
Tecnològic)

Anima’t
en GIFS

Recomanat
per a nois i noies, de 9 a 12 anys
Vine a crear els Gifs més
divertits.

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Dijous 16,
a les 17 h
Cal inscripció prèvia

Activitats de lleure
del mes de juny

DIMARTS 7

DIJOUS 16

Taller de jardineria:
Plantes d’interior

Taller de jardineria:
Plantes d’exterior

Lloc: Horts lúdics, de
17 a 19 h. Informació i
inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran.
Places limitades. Preu: 2 €

Lloc: Horts lúdics, de
17 a 19 h. Informació i
inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran.
Places limitades. Preu: 2 €

DIMARTS 14

Exposició de quadres
a l’oli: del 16 de maig al

Xerrada: Els oblits

A càrrec d’Ana Sánchez,
psicòloga
Casal de gent gran
Remolar, entrada lliure,
a les 17.30 h

10 de juny. Autor: Manuel
Torres Braojos: pintor,
escultor i ceramista.
Casal de Gent Gran el
Remolar Entrada lliure

JORNADES DE LA
GENT GRAN

Dimarts 21
Teatre: “Abans que pugi
el teló”

Dimecres 22
Cine: “ Mi casa en paris”
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dijous 23

Teatre Modern, a les 19 h
Recollida d’invitacions: Programa
de lleure de la gent gran (Cases
d’en Puig) a partir del dilluns 6
de juny. Aforament limitat

Ball d’estiu amb orquestra

Dimecres 22

EXPOSICIÓ DE TREBALLS

Matí de la Gent Gran
Pati de l’Artesà, a partir de
les 10 h

Equipament Delta del Llobregat a les
17 h. Recollida d’invitacions: Programa
de lleure de la gent gran, a partir del
dilluns 6 de Juny. Places limitades
Del dimecres 29 de juny al diumenge
3 de Juliol. Inauguració de l’exposició:
dimecres 29 a les 11 h. Casal de Gent
Gran El Remolar

ESTADA DE VACANCES 2016 - CAMBRILS

Inscripcions de l’1 al 30 de juny a Cases d’en Puig, Casal Remolar, Centre cívic Jardins de la Pau i Centre cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
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

Jornades de les
Persones amb
Discapacitat
Les Jornades de les Persones amb
Discapacitat són l’oportunitat anual
de mostrar el treball que fan les associacions, entitats esportives i de lleure, els centres ocupacionals, els centres de treball, les residències i altres
serveis i recursos que treballen amb
aquest col·lectiu de persones.
Del 6 al 19 de juny se celebrarà la
13a edició de les Jornades, amb activitats familiars, de lleure, esportives i
de sensibilització social.

Baile en el patio del Artesà, una de las actividades previstas.

Jornadas de
las personas
mayores
Se celebrarán del
21 al 23 de junio

Este mes de junio, como ya es tradicional, se celebran en El Prat las Jornades
de la Gent Gran. Este año se iniciarán con
una excelente obra de teatro, Abans que
pugi el teló, el martes 21 a las 19 h, en el
Teatre Modern.
El miércoles día 22, a partir de las 10 h,
el patio de l’Artesà acogerá el “Matí de
la Gent Gran”, toda una mañana de actuaciones de música, baile y gimnasia
que son, en definitiva, una muestra de
las actividades que hacen las entidades

durante todo el año. También será el momento para aprovechar y bailar algunas
piezas en las que todos y todas puedan
participar.
Al mismo tiempo, los diferentes casales
y entidades tendrán la oportunidad de
presentarse y exponer el resultado de
los talleres que realizan durante el curso.
En las jornadas no se puede prescindir de una buena película. Así, el mismo
miércoles, a las 19 h, el cine Capri pasará
la película Mi casa en París, del realizador
Israel Horovitz.
Finalmente, el jueves 23, a partir de las
5 de la tarde, se celebrará la llegada del
verano con baile y orquesta.

Para table tennis
internacional
Coincidint amb la celebració de les
jornades, els dies 18 i 19 de juny se
celebrarà al CEM Estruch el III Para Table Tennis - Spanish Open El Prat de
Llobregat, un campionat de tennis
taula adaptat. Hi participaran esportistes procedents de 24 països.

❧
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Toda la información
Para no perderse nada se puede consultar la “Agenda de la Gent Gran”, que aparece en la página 18 de esta misma revista, o acercarse al Punt de la Gent Gran, en
las Cases d’en Puig (pl. de l’Agricultura,
4). www.casesdenpuig.cat

EL PRAT

Per a més informació sobre les jornades consulteu l’agenda d’activitats
del web municipal www.elprat.cat
o apropeu-vos a les Cases d’en Puig,
Serveis de Ciutadania

❧
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Miguel Ángel Ochoa Oliva

Jordi Ibern i Tortosa

Ens diuen: “No és possible fer-ho!”

#Ahoramásquenunca

Hem demanat moltes vegades a l’equip de govern la
programació de les tasques d’enderroc del Teatre Artesà. La resposta
sempre ha estat: “És impossible de dir, encara estem preparant el projecte
executiu”. Tothom sap que es poden fer planificacions orientatives dels
projectes. Què ens fa pensar la negativa de la regidora d’Urbanisme?
Se’ns amaga informació o treballen a “salto de mata”? El motiu de
l’enderroc del Teatre Artesà és fer-ne un de nou amb dues sales, una de
600 localitats i una altra d’unes 120-150. Sobre quines dades establim
aquesta xifra? Són comptades les vegades que s’ha omplert el Teatre
Modern. Des d’ERC-El Prat estem rotundament en contra del projecte
per enderrocar el Teatre Artesà. Es vol fer l’obra culminant de l’era
Tejedor sense la sensibilitat de preservar el patrimoni històric. Combinar
el desenvolupament de les arts escèniques i la conservació patrimonial
és viable. Ens hem reunit amb la Plataforma Contra l’Enderroc de
l’Artesà per oferir-los tot el nostre suport, des del carrer fins al Ple
Municipal. Seguirem treballant per ampliar aquesta massa social que
vol exercir el seu dret a decidir quin tipus d’equipament ha de ser el
Teatre Artesà. Parlarem amb els partits de l’oposició per fer un bloc unit.
Entre totes i tots, societat civil, entitats i partits, SALVEM L’ARTESÀ!

El 26 de junio se celebrarán de nuevo elecciones generales. Los
españoles ya votamos en diciembre, pero no ha sido posible formar
gobierno ya que los que perdieron han bloqueado cualquier intento de
llegar al mejor acuerdo posible para nuestro país. Mariano Rajoy, quien
ganó las elecciones, propuso formar una gran coalición con el PSOE y C’s.
Pero los perdedores, motivados más por sus propios intereses que por el
interés general, han vetado irresponsablemente la propuesta de Rajoy a
pesar de ser la más sensata y beneficiosa para España.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Puede parecer que estos últimos cinco meses han sido en
balde, pero no ha sido así: han servido para desenmascarar a algunos
partidos. Hemos visto cómo a Podemos sólo le interesa la poltrona; al
PSOE, mendigar poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país sólo
por intentar gobernar, y cómo C’s se ha quitado la careta tirándose a los
brazos del PSOE prestando sus votos a Pedro Sánchez. Seguramente
todo esto haya sorprendido a más de uno, especialmente a los que
dejaron de votar al PP y confiaron en un nuevo partido como C’s,
que ha demostrado que lo que quiere en realidad es un gobierno
socialista. España necesita políticas serias y claras para salir de una vez
de esta maldita crisis. Ahora más que nunca, tenemos que votar con
responsabilidad.

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El TC ataca de nou

Apoyo ley 24/2015

No és el títol d’una pel·lícula de ciència ficció. Nosaltres, des
d’aquestes línies, volem expressar el rebuig a un altre atac més de la
llarga llista dels que el Tribunal Constitucional i el govern d’Espanya
acumulen ja contra els ciutadans i l’autogovern de Catalunya. De fet,
fa només dues setmanes el TC suspenia tres lleis més que se sumen
a la seva llarga col·lecció: la llei de l’impost als habitatges buits, la llei
d’igualtat entre homes i dones i la llei de governs locals de Catalunya.

Quedamos desconcertados ante hechos tan contradictorios
como que un mismo partido apoye una ley y meses más tarde la lleve ante
el TC alegando que el artículo 7 genera un daño especial a entidades que
forman parte del sistema financiero. Lo sorprendente es que la consecuencia
de que finalmente esta ley no se lleve a la práctica la sufrirán los miles de
damnificados que no pueden permitirse abonar un alquiler o una hipoteca y,
como es hábito en este país, las grandes empresas serán las beneficiadas.

Aquestes suspensions se sumen a l’anul·lació del decret de
pobresa energètica i emergència habitacional i sobre l’impost als bancs,
entre d’altres. El Govern espanyol s’ha dedicat a interposar recursos i a
oposar-se a qualsevol intent de la Generalitat de fer lleis que tractessin
d’ajudar els que pitjor ho passen. Curiosament, alguns partits que han votat
les lleis a Catalunya ara callen davant la suspensió. És més que evident
que, amb els instruments actuals, la Generalitat de Catalunya té les mans
lligades per poder fer les polítiques que li calen a la gent. Per això, cada
cop som més els que entenem que necessitem ser un estat independent.
No podem dependre d´un TC polititzat, cada cop més desprestigiat de
cara a la ciutadania. Ni fan ni, el que és encara pitjor, deixen fer.

Juramos acatar la Constitución española, pero cuando se
presentan intereses ocultos nos olvidamos del artículo 128, que cita: “Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general”, como así también reconoce en su artículo
47 un derecho a la vivienda que ahora mismo no está siendo garantizado:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos”. Mundo hipócrita.

http://convergents.cat/elprat/

@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Una nueva oportunidad

En Comú Podem

El 26 de junio, tras unos meses marcados por la inestabilidad
y la provisionalidad, podremos volver a expresar nuestro voto en unas
elecciones generales. Estos nuevos comicios, que no son una segunda
vuelta sino una nueva oportunidad, han de servir para que España
abandone el mal gobierno de Mariano Rajoy, que confundió la mayoría
absoluta con el absolutismo y que utilizó la crisis como excusa para
desmantelar todo lo que construyó socialmente la mayoría de este país.

Els resultats de les eleccions del 20D van dibuixar un escenari de
tan difícil acord que estem ja en campanya de noves eleccions. Noves, per
anomenar-les d’alguna manera, ja que pràcticament hi veurem els mateixos
candidats, programes i discursos. Bé, no del tot, alguna cosa significativa ha
canviat: una coalició que reuneix un ventall ampli de forces progressistes
i que aspira a convertir-se en la primera força de l’esquerra. La coalició
Unidos Podemos, que agrupa Podem i Izquierda Unida amb altres forces
diverses (Equo, Compromís, Més, En Marea, etc.), pot ser la sorpresa positiva
d’aquestes eleccions 2.0; i desitjo que ho sigui tant com ho va ser en les
passades la irrupció d’En Comú Podem a Catalunya. Perquè, encara que
els mitjans oficials tendeixin a oblidar-ho, En Comú Podem va guanyar les
darreres eleccions a Catalunya, i amb una enorme diferència respecte de la
segona força. Bufen vents de canvi en la política espanyola: el govern del PP
se sosté per pura inèrcia i amb el suport de la dreta més rància, que té por
de tot allò que sigui nou i aspira a conservar els seus privilegis; i el PSOE té
evidents dificultats per convertir-se en alternativa, tenallat per la incapacitat
d’articular propostes des de l’esquerra. En Comú Podem a Catalunya
i les candidatures del canvi al voltant d’Unidos Podemos representen
l’esperança possible de guanyar i canviar de política. Ara és possible!

Nuevos retos y desafíos se presentan para el futuro. La salida
de la crisis, la revolución tecnológica, la globalización económica,
el cambio climático, las migraciones y el terrorismo internacional,
entre otros, exigirán lo mejor de nuestros gobernantes. Frente a estos
desafíos, hay dos actitudes: la del inmovilismo, que bloquea cualquier
tipo de avance, y la de la motivación de construir soluciones y país, sin
hablar de sillas y siglas. En las elecciones del 26 de junio nos estamos
jugando mucho más que cambiar a Mariano Rajoy como presidente del
Gobierno. Por ello animo a quienes quieran cambiar el rumbo del país
que apuesten por los socialistas, porque la gran lección de estos seis
meses es que si los socialistas están fuertes, en este país habrá cambio.
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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D’entrar a les institucions
a guanyar-les
El 20D aconseguim entrar a les institucions, amb una mica més
de 5 milions de vots i només a 300.000 de quedar com a segona força
política. A Catalunya, el resultat obtingut va ser històric, i va demostrar que
la força de ruptura democràtica requeia en les candidatures del canvi. El 26
de juny tenim una nova oportunitat de guanyar i sortim més reforçats, amb
la suma de 16 partits de tot l’Estat, entre ells IU, amb l’objectiu de governar
per a la gent i retornar-li la dignitat al poble. A Catalunya repetim fórmula
amb En Comú Podem i tornarem a fer història. #SumamosParaGanar.
Tornant al nostre municipi, en el passat ple es va aprovar una moció
presentada pel nostre grup municipal a petició de Podem El Prat de Llobregat
en la qual demanàvem la creació d’un reglament de participació ciutadana
que inclogui, reguli i difongui el dret d’iniciativa i proposta ciutadana així com
el dret a la consulta ciutadana o popular. Creiem en la política participativa.
La política municipal és la més propera a la ciutadania i la que repercuteix de
forma més directa i ràpida en la vida de les persones; per tant, la democràcia
directa i participativa adquireix un paper rellevant en la forma en com es
governa, la qual cosa fa necessari plantejar-se altres models de gestió en
l’àmbit local que incloguin com a característica principal la participació real.
@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.sepuedeelprat.org

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Más plazas y menos plazos
A todos y todas, como es natural, nos gustaría envejecer junto a
nuestra familia. Pero en ocasiones, las circunstancias de la vida nos hacen
tener la necesidad de contar, o bien con el servicio asistencial integral que
ofrecen las residencias para personas mayores o bien, de manera parcial,
con el que ofrecen los centros de día. En El Prat de Llobregat disponemos de
muy pocas plazas de residencia para la tercera edad sumando las públicas,
las privadas y las concertadas, por lo que las listas de espera para acceder a
este servicio se hacen eternas. No te voy a marear con cifras ni porcentajes,
pero sí decirte que estamos muy por debajo de la media de Cataluña y que
es una necesidad muy urgente, ya que las familias de nuestro municipio
tienen esta carencia asistencial para sus mayores.
Pensando en solucionar este problema de los vecinos y
vecinas, en el pleno del mes de mayo Ciutadans presentamos una moción
argumentada con datos estadísticos demoledores donde se evidenciaba
este déficit, con la voluntad de solicitar a la Generalitat la construcción de
una residencia para la tercera edad y centro de día, así como el aumento de
la oferta de plazas concertadas. La propuesta que hicimos fue apoyada por
la totalidad de las formaciones políticas menos por Se Puede (Podemos).
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA

CENTRE DE DIA PRIMER DE MAIG
La Cooperativa Obrera de
Viviendas del Prat ha inaugurat
el centre de dia per a gent gran
Primer de Maig, gestionat per
la cooperativa Suara. El centre,
situat al carrer del mateix nom,
compta amb 49 places que
s’aniran omplint de manera
progressiva. De moment n’hi ha
33 d’ocupades i serà al 2017 quan
s’arribarà al 100% de l’ocupació.
Vídeo a www.elprat.tv
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15a CANTATA CIUTAT DEL PRAT
El 20 de maig passat, el CEM Julio Méndez va acollir la
15a Cantata Ciutat del Prat, en què tot l’alumnat de 6è
de primària va oferir un repertori de cançons treballat
al llarg del curs. En aquesta edició, el pop rock català va
ser el fil conductor d’una història sobre l’adolescència,
les il·lusions, les incerteses i els reptes del començament
d’aquesta nova etapa de l’ESO. Vídeo a www.elprat.cat

MILLOR ACCÉS PER A CICLISTES I VIANANTS
L’Ajuntament del Prat ha construït una rampa de formigó que
millora l’accés de ciclistes i vianants al pas pel pont de l’autovia
C-31, que comuncia el Prat amb l’Hospitalet i que cada dia és
més utilitzat. Aquest pas, de 185 metres de llargada i molt
estret, serà properament ampliat fins als 3 metres d’amplada
per la Generalitat, administració responsable del pont.

VIDA PRATENCA

SKATEPARC RENOVAT I AMPLIAT I FESTA ALTRAVEU
El dissabte 21 de maig es va celebrar, amb un campionat, la inauguració de l’ampliació i renovació de l’skatepark dels
jardins de la Ribera. L’Ajuntament l’ha remodelat a través d’un procés de participació amb membres del col·lectiu de
patinadors de la ciutat, que hi han aportat el seu coneixement a l’hora de dissenyar les pistes. Uns 50 adolescents
i joves patinen diàriament en aquestes instal·lacions, xifra que en cap de setmana augmenta amb la presència
d’skaters i rollers d’altres municipis. La inauguració del nou skatepark es va emmarcar dins de la quarta edició de
l’Altraveu, el festival jove del Prat, que també va tenir lloc el mateix dissabte als jardins de la Ribera, amb exhibicions
de dansa, actuacions de grups musicals, la participació dels diables del Prat, etc. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
100 ANYS D’AVIACIÓ AL PRAT
Fins al 12 de juny podem veure,
al Centre Cultural Aeronàutic del
Prat, una exposició sobre els 100
anys d’aviació al Prat. La mostra,
que és gratuïta, l’organitza la
Fundació Privada Parc Aeronàutic
de Catalunya i presenta 51
panells gràfics, aeronaus, motors
i maquetes. També explica la
història del pioner Salvador
Hedilla, la primera fàbrica
d’avions, els primers vols des del
Prat, la primera escola de pilots
civils, el camp de la Volateria, el
primer aeroclub de Catalunya,
etc. Vídeo a www.elprat.tv
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Alumnes
de l’EMMP
graven
un CD
Vol directe ha estat
enregistrat a La Capsa
per totes les formacions
instrumentals i vocals

EL PRAT
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L’Escola Municipal de Música del Prat
(EMMP) presenta per primera vegada un
CD amb peces musicals de totes les seves formacions instrumentals i vocals. La
preparació i l’enregistrament a La Capsa
ha estat un dels projectes principals del
segon curs de funcionament de l’escola,
que ha aconseguit la participació i implicació d’un alumnat molt divers.
El CD Vol directe proposa un viatge per
diferents estils: s’hi pot escoltar la Big
Band i el Cor d’Infants i Joves tocant músiques dels Estats Units, l’Orquestra de Corda tocant música irlandesa, l’Ensemble
de Percussió tocant un gamelan indo-

Enregistrament amb la Big Band de l’Escola Municipal de Música del Prat, aquest maig a La Capsa.

nesi, la Blue Band Prat amb música russa,
l’Ensemble de Guitarres fent música del
Brasil, els pianistes amb una obra polonesa, les gralles i els tabals fent música
tradicional catalana, i el Combo i el Cor
d’Adults amb una cançó sudafricana.

El curs es tancarà amb un concert de
presentació, obert a tothom, el 18 de
juny a les 20 h a la pl. Pau Casals, i a partir
d’aquell dia, el contingut del CD Vol directe es podrà escoltar al web https://
soundcloud.com/lacapsa

❧

PRATfamílies, formació per a mares
i pares per millorar l’èxit educatiu
Cada cop està més reconegut el gran impacte positiu que les accions i processos
formatius a les famílies tenen sobre la millora de l’èxit educatiu de l’alumnat
que siguin complement del treball que s’està realitzant amb
l’alumnat. Aquest fet permet
enfortir molt més aquestes
iniciatives i serveix alhora per
generar espais de diàleg entre
famílies i professorat, millorant
la implicació en el projecte educatiu del centre.
Temàtiques
preferides

Una de les sessions del programa PRATfamílies, en aquesta ocasió dedicada a l’adolescència.

Al Prat hi ha una llarga tradició en la programació d’accions de formació i millora
de les capacitats parentals per part de les
AMPA i l’Ajuntament. Aquestes activitats
s’emmarquen en el projecte PRATfamílies, que impulsa i coordina la formació
de mares i pares als centres educatius.

Aliança entre AMPA
i professorat
Al Prat, cada cop són més els centres
educatius que comparteixen i coordinen amb l’AMPA quin tipus de formació i quines temàtiques són prioritàries
a l’hora de planificar les accions, per tal

Aquest curs s’han fet unes 40
sessions, en format de tallers,
conferències o jornades, amb
més de 600 famílies participants. Entre les temàtiques tractades destaca la bona acollida
d’aquelles que acompanyen les
famílies en els canvis d’etapa
educativa, sobretot quan acaben els estudis obligatoris. Hi
ha també un interès creixent
en el tema d’igualtat, on s’ha
incrementat molt la demanda
d’activitats de sensibilització
en perspectiva de gènere.
Pel que fa al tram d’edat que més inquietuds genera, destaca en gran mesura l’adolescència. En aquest cas, les AMPA
dels instituts han programat diversos tallers, que han tingut punts en comú com
ara la gestió de les emocions i la comunicació amb els fills i filles
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Les revetlles, amb
precaució

La Taula Local per a l’Habitatge se constituyó el 3 de mayo en el salón del plenos del Ayuntamiento.

Nace la Mesa
Local para
la Vivienda
Ayuntamiento y entidades
locales trabajarán unidos

presentantes de las fuerzas políticas
municipales, de asociaciones vecinales,
sindicatos, entidades ciudadanas (Cooperativa Obrera de Viviendas, Cruz Roja,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
Alianza Contra la Pobreza Energética...),
y personal técnico del Ayuntamiento
y de la empresa municipal de vivienda,
Prat Espais.
Oficina Local de Vivienda

La Taula Local per a l’Habitatge es un
nuevo órgano de participación ciudadana donde el Ayuntamiento colaborará con los diferentes actores sociales
que trabajan desde hace tiempo por el
acceso universal a una vivienda digna a
precios asequibles. También se establecerán medidas para el mantenimiento
de la residencia habitual, mejorando la
coordinación y los mecanismos de participación para sumar esfuerzos. La Mesa,
presidida por el alcalde, la integran re-

El Ayuntamiento de El Prat creó en 2005
la Oficina Local d’Habitatge, ventanilla
única para todos los temas relacionados
con la vivienda en nuestra ciudad. En
2015 gestionó más de 25.000 atenciones.
Entre sus últimas actuaciones figura
la aplicación de la ley 24/2015 de emergencia habitacional, con medidas para
conseguir un uso social de los pisos desocupados y actuaciones para movilizar
el parque de viviendas de la ciudad

❧

Vídeo en www.elprat.tv

[ La revetlla de Sant Joan és
una de les festes més populars
de l’any, però també una de les
que comprenen més
riscos, especialment
d’incendi —a causa
de les fogueres— i de
cremades —per l’ús de
petards—. Recordem
que està prohibit fer
fogueres a la platja
del Prat i utilitzar
pirotècnia prop de la
pineda litoral. La Policia
Local tallarà l’accés al
passeig de la platja a partir de les
20 h i els cotxes hauran d’aparcar a
l’aparcament de l’entrada. A la platja
hi haurà presència policial i una
ambulància durant tota la nit. Per
anar i tornar de la platja disposarem
d’un servei d’autobusos a partir de
les 21 h i durant cada mitja hora.
La platja es començarà a netejar a
partir de les 6 h, de manera que a
les 9 h ja estarà disponible per als
banyistes. Per a consells de seguretat
durant les revetlles consulteu
interior.gencat.cat/revetlles.]

Simulacre a l’aeroport
[ El dimarts 31 de maig es farà un
simulacre d’accident a l’aeroport,
per la qual cosa podrem sentir des
de la ciutat sirenes i notar moviment
de vehicles d’emergència (bombers,
ambulàncies, policia...).]
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Cursos i
tallers per a
emprenedors
Fiscalitat, comptabilitat,
coaching, disseny web,
habilitats comercials...
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Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer per al seu negoci, coaching per a persones emprenedores, disseny del lloc web de l’empresa,
foment de les habilitats comercials...
Aquestes són algunes de les propostes
formatives que ofereixen els centres de
promoció econòmica de l’Ajuntament
del Prat i de Sant Boi de Llobregat, en el
marc del Programa de Suport als Centres Locals de Serveis a les empreses de
la Diputació de Barcelona.
L’objectiu d’aquest cicle de formacions amb cursos i tallers és millorar la
competitivitat de les empreses i els au-

Els cursos i tallers es fan als centres de promoció econòmica del Prat i de Sant Boi.

tònoms que treballen en aquestes dues
ciutats veïnes. Les sessions tenen una
visió molt pràctica i serveixen per assessorar i donar resposta a problemàtiques
concretes que planteja l’empresa a les
persones emprenedores.

Gratuïts
Es tracta de cursos subvencionats, que
no tenen cost per a l’alumnat. El seu calendari, horaris i inscripcions els trobareu a www.economia.elprat.cat. Més
informació al telèfon 934 786 878

❧

Laboratori
d’economia
social
Labesoc, una incubadora de
projectes que impulsa GATS

El laboratori i incubadora de projectes
Labesoc, promogut per l’associació pratenca GATS (Grups Associats pel Treball
Sociocultural), va iniciar la seva activitat
fa tres anys amb l’objectiu de buscar
formes innovadores de donar suport a
les persones emprenedores que volen
desenvolupar projectes d’economia social i solidària. Labesoc compta amb el
suport de l’Ajuntament del Prat, com a
“Municipi Cooperatiu”, i coordina la seva
activitat amb el Servei d’Emprenedoria
del Centre de Promoció Econòmica.
Labesoc incorpora en la seva activitat
les pràctiques i els coneixements de
GATS en la creació i acompanyament
d’iniciatives d’economia social i solidària. Des del seus inicis, Labesoc ha
possibilitat la creació i consolidació de
projectes d’èxit com Eticom, Som Connexió, Sustainlabour o Guifibaix.
Els reptes de Labesoc per al futur immediat passen per la seva consolidació
en el marc d’un ecosistema que promogui l’economia social i solidària al Prat,
ajudant a experimentar, incubar i posar
en marxa projectes d’interès comunitari, a través de la creació d’empreses
socials i cooperatives proveïdores de

Oficines de l’associació GATS a la nostra ciutat.

productes i serveis diversos. I tot des del
compromís amb el medi ambient, la responsabilitat social, la creació del mercat
social i la participació dels emprenedors
socials i la ciutadania en general.
Què ofereix a les persones
emprenedores?
Si sou emprenedors/es amb un projecte col·lectiu i social, Labesoc us ofereix
espai local permanent d’I+D+I; acompanyament al desenvolupament des de
l’aprenentatge fonamentat en l’experimentació pràctica d’empresa d’iniciativa
social; pensadora d’idees i projectes;
llançadora i incubadora de projectes; i
laboratori per a l’economia solidària

❧
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13 projectes per
a enguany
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Enguany, Labesoc té previst
endegar fins a 13 projectes
molt diversos, que van des de la
restauració a l’artesania, passant
pel consum agroalimentari,
les telecomunicacions, la
gestió, els serveis integrals a
entitats públiques i privades,
l’assessorament en eficiència
energètica... Una proposta oberta
als projectes dels emprenedors
i emprenedores socials.
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Á

ngel Valdivia es un pratense de 41
años que descubrió su vocación y su
proyecto vital en la religión católica
y en las misiones en remotas tribus
africanas. Ha estado en El Prat
para visitar a su familia y hemos
aprovechado para que nos explique
su labor en África, sus motivos, sus
convicciones y sus vivencias. Una
interesante charla de este misionero
que trabaja con pasión para aportar
dignidad a la vida de muchas
personas que luchan por sobrevivir.
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Ángel Valdivia López
Misionero

“Para mí,
salvar a un
niño es lo más
alentador.
El mundo se
ha de cambiar
haciendo
pequeñas
cosas”

Ángel, cuéntanos cómo llegaste a convertirte en misionero.
Empecé a estudiar formación profesional de
imagen y sonido y allí conocí a un compañero
de clase a través del cual tuve conocimiento del
trabajo que hacían las ONG y las misiones religiosas en Kenia. Me planteé ir para conocer y a
ayudar sobre el terreno. Así que fui a Turkana, en
el noroeste de Kenia. Allí estuve en contacto con
misioneros de la orden de San Pablo Apóstol y
decidí seguir esta vocación hasta que me ordené
sacerdote en el año 2003. Fui por primera vez a
Kenia en 1994 y desde 1999 estoy viviendo allí
permanentemente. En esta aventura vital siempre
he estado acompañado, y lo estoy, de David Escrich, también de El Prat.
¿Cuál es vuestra misión allí?
La zona de Turkana es muy remota y semiárida,
sin ningún tipo de desarrollo. En los últimos 40
años no han cesado las sequías y las hambrunas.
Sus habitantes son nómadas y ganaderos que se
tienen que mover en busca de pastos y agua. Estos males endémicos vienen acrecentados por los
constantes conflictos armados entre las diferentes
tribus. En este contexto, la comunidad de San Pablo empezó a trabajar en la zona hace 29 años
con un proyecto dedicado a garantizar la salud de
sus habitantes. A partir de aquí fueron creciendo
otros programas.
¿Por dónde se empieza para alcanzar tan
difícil cometido?
La salud está relacionada con la desnutrición. Las
mujeres embarazadas están anémicas y los niños
nacen con carencias, lo que perpetúa las deficiencias vitales. Esta desnutrición está relacionada
con la falta de producción de comida y ésta, a
la vez, está vinculada a la falta de agua. Así que
hace 20 años se empezó a trabajar en proyectos
para conseguir agua y ahora hay construidos 100
pozos y 80 balsas donde almacenamos el agua de
la lluvia y del lago Turkana.
Y actualmente, ¿en qué fase se encuentra
el proyecto?
Ahora, una vez conseguido lo de los pozos y balsas, se está llevando a cabo un proyecto de capacitación agrícola. 150 agricultores están siendo
enseñados a cultivar en un proyecto conjunto con
organizaciones israelíes. Ellos ponen los expertos
y voluntarios y nosotros la infraestructura.
¿Es un proyecto de éxito exportable a
otras zonas?
Sí. En los últimos dos años, David y yo hemos

empezado un proyecto nuevo en Etiopía. Intentamos replicar el mismo modelo de desarrollo en
Nyanyagaton. Esta tribu es enemiga de la Tribu
de Turkana, así que lo primero es establecer paz
entre las dos comunidades.
¿Cómo se puede establecer la paz?
La única manera es a través de la educación.
Una vez conseguimos que se pueda vivir con
la dignidad mínima de un ser humano, es decir,
que tengan agua, comida y salud, empezamos a
trabajar con la educación y el desarrollo. Así que
en 5 misiones tenemos 27 guarderías, que dan
de comer cada día a 2.500 niños de entre 3 y 6
años. También tenemos un proyecto muy bonito:
en dos escuelas pequeñas se enseña a niños de
dos comunidades que están enfrentadas y esperamos que estudiar juntos sea la semilla para la
futura paz.
¿Cuáles son los motivos de la violencia?
Vienen dados o bien por el exceso de recursos,
como es el caso de Sudán del Sur, o por la extrema escasez de éstos, en zonas donde la gente
lucha por la supervivencia, por el pasto, el agua...
Además, esta violencia viene alimentada por el
comercio ilegal y el tráfico de armas. Después de
las guerras se vende el armamento obsoleto y van
a parar a estos lugares remotos donde impera la
ley del más fuerte.
¿Cómo se financian estos proyectos de la
Comunidad de San pablo Apóstol?
Se realizan a través de financiación de las instituciones de diversos países y también a través del
dinero de las donaciones privadas.
¿Qué futuro prevés para esta comunidad
con la que convives?
El cambio será muy lento. Desde hace 40 años, en
estos lugares, la gente vive un poco mejor, crecen
más sanos y disminuye la violencia, pero queda
mucho por hacer. Estamos a varias generaciones
de que haya un cambio total.
¿Qué te aporta esta forma de vida?
Me lo aporta todo, es mi forma de vida y no la
cambiaría por nada. Ayudar a las personas a vivir
con dignidad y a tener las mismas oportunidades
que he tenido yo es lo que me hace feliz. Para mí,
salvar a un niño es lo más alentador. El mundo se
ha de cambiar haciendo pequeñas cosas
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Más información: www.mcspa.org

[ Dolors Pérez Vives ]

La salud está
relacionada con la
desnutrición, las
mujeres embarazadas
están anémicas
y los niños nacen
con carencias, lo
que perpetúa las
deficiencias vitales.
Hace 20 años se
empezó a trabajar
en proyectos para
conseguir agua y
ahora hay construidos
100 pozos y 80 balsas.

La única manera de
establecer la paz es a
través de la educación.
Una vez conseguimos
que se pueda vivir con
la dignidad mínima
de un ser humano,
empezamos a trabajar
con la educación
y el desarrollo.
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DEPORTE POR LIBRE

A parte de los usuarios
habituales de los complejos
municipales, muchas personas
practican deporte por
libre (carrera, bicicleta...) o
acuden a centros privados

ACTOS ORGANIZADOS

En 2015 se celebraron en El
Prat 168 actos deportivos
organizados, tanto en
equipamientos como
en espacios públicos,
con la participación de
casi 24.000 personas

El CEM Sagnier es el complejo deportivo municipal con más personas usuarias habituales.

EL PRAT

Una ciudad muy deportiva
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Más de 19.000 pratenses practican habitualmente deporte en los equipamientos
municipales y casi 1.800 menores participan en las actividades de deporte extraescolar
El Ayuntamiento ha recogido los datos
de la práctica deportiva en El Prat, que
reflejan una alta actividad de los y las
pratenses en este campo. Así, 19.700
personas son usuarias habituales de los
equipamientos municipales, siendo el
CEM Sagnier (6.705 usuarios habituales)
y el CEM Estruch (5.970) los complejos
más utilizados.

Abonados, actividades
y entidades
Estas personas son o bien abonadas o
bien estan inscritas a las actividades o
bien son miembros de entidades con
sede en estos equipamientos. Es decir,
que entre ellos no figuran las numerosas
personas que, por su cuenta, practican la
carrera, el ciclismo o caminan por los ca-

minos y calles de la ciudad, ni tampoco
las que acuden a gimnasios o equipamientos deportivos privados.
También es importante la incidencia
del deporte extraescolar, que en nuestra
ciudad es practicado actualmente por un
total de 1.796 menores, que participan
en competiciones tanto locales como
comarcales

❧
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FLAIXOS D’ESPORTS

GIMNÀSTICA RITMICA
Fins a 20 clubs de gimnàstica rítmica, vinguts de diferents
localitats del Baix Llobregat, es van aplegar al pavelló
Joan Busquets del CEM Estruch per participar als Jocs
Escolars Comarcals, que servien com a classificatoris per
a les competicions territorials. Vídeo a www.elprat.tv

ATLÈTIC PRAT FEMENÍ
L’Atlètic Prat Femení (de blau) ha tancat la millor
temporada de la seva història i ha quedat a les portes
d’un ascens a Segona Femenina que hagúes significat
una fita sense precedents al futbol de la ciutat.

SÈNIOR 1 DEL CLUB BÀSQUET PRAT

EL PRAT
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Al tancament d’aquesta edició, el
Sènior 1 del CBPrat, segon equip de
la ciutat, s’està jugant la permanència
a la Primera Catalana, a on va
baixar la temporada passada.
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CURSOS NÀUTICS AL CENTRE MUNICIPAL
DE VELA
El Centre Municipal de Vela del Prat
ofereix, des d’ara i fins després
de l’estiu, múltiples cursos per
aprendre a navegar a vela en
diferents modalitats: patí de vela,
patí júnior, catamarà, windsurf...
L’oferta de cursos i activitats és per
a totes les edats i es pot adaptar
a les necessitats de cada persona.
Més informació a l’apartat Centre
M. Vela del web esports.elprat.cat

FLAIXOS D’ESPORTS

AE PRAT: ASSALT A LA SEGONA B

TRIATLÓ CIUTAT DEL PRAT
L’equip masculí del Club Prat Triatló 1994 s’ha proclamat
campió de Catalunya en modalitat elit. 10 segons
de marge els han permès fer-se amb el títol del
campionat. El Triatló Ciutat del Prat va comptar amb
més de 140 equips inscrits. Vídeo a www.elprat.tv

L’Associació Esportiva Prat es va imposar diumenge 22 de maig
al Sagnier a l’Osasuna B per 3 a 1, en el partit d’anada de la
promoció d’ascens a Segona B, jugat al Sagnier. Al tancament
d’aquesta edició encara es desconeixia el resultat del partit
de tornada, disputat a Navarra. Vídeo a www.elprat.tv
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BEACH TENNIS

ATLÈTIC PRAT

La platja del Prat ha acollit el primer torneig de l’estiu. Ha
estat el de beach tennis, o tennis de platja, que va aplegar
prop de 50 participants en 6 pistes diferents habilitades al
costat de la guingueta El Calamar. Vídeo a www.elprat.tv

L’Atlètic Prat s’ha proclamat campió de Lliga de Tercera
Catalana i, per tant, ha aconseguit l’ascens a 2a. Ha estat
una temporada on l’equip entrenat per Rafa Lay ha
aconseguit prop de 100 gols. Vídeo a www.elprat.tv
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