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Llum verda al Programa 
d’Actuació Municipal 2016-2019
L’Ajuntament aprova el PAM després d’un procés participatiu obert a tothom
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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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Resultats de les eleccions generals al Prat.
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La III Festa del Riu es va celebrar el calorós i assolellat dia 5 de juny, 
amb la confl uència de les persones participants a la Festa de la Bicicleta, que va fi nalitzar el seu 
recorregut a la llera del Llobregat. En total, al parc del Riu es van aplegar més de 2.500 persones al 
llarg del matí. S’hi van celebrar cercaviles a càrrec de Krestatum 
i The Hot Hautsen Elastic Band i múltiples activitats amb gran 
èxit de públic, com l’actuació artística col·lectiva “El túnel dels 
ocells”, jocs de taula gegants i tallers d’encanyissada, fauna 
secreta del riu, construcció d’hotels d’insectes... Els bombers 
del Prat hi van aparèixer per remullar amb les mànegues 
d’aigua qui ho va voler. Vídeo a www.elprat.tv ❧

Més de 2.500 
persones van 
participar a la 
tercera edició 
de la Festa 
del Riu. 

Els tallers van tenir 
molt d’èxit entre els 
infants: encanyissada, 
fauna secreta del riu, 
hotels d’insectes... 

ÈXIT DELS TALLERS

La Festa de la Bicicleta va acabar el seu recorregut al parc del Riu.

Classe de zumba a l’aire lliure. Els jocs de taula gegants van ser una de les activitats de la festa.
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Hace unos días que el Pleno Municipal aprobó el Programa de Actuación Municipal (PAM 2016-2019), el documento 

defi nitivo que recoge los principales objetivos y acciones que el equipo de gobierno se compromete a llevar a cabo 

en este mandato. A las propuestas iniciales, basadas en los compromisos electorales de los grupos políticos que 

conforman el gobierno municipal, se han sumado algunas de las propuestas y sugerencias de los y las pratenses 

que han querido formar parte del proceso participativo promovido por el Ayuntamiento en su compromiso de 

apertura de la institución a la ciudadanía. Se han hecho 1.758 aportaciones ciudadanas que, agrupadas, se 

concretan en 557 propuestas. Algunas aportan visiones nuevas, otras ya forman parte de la actuación municipal 

y otras se han descartado porque son inviables o porque no son competencia municipal. Pero todas ellas tienen 

la importancia de la participación, de la voluntad individual de aportar el punto de vista, inquietud o propuesta 

propios a la comunidad. Este es un gran valor y os doy las gracias en nombre del equipo de gobierno.

Esta es la revista de inicio de verano, la época del año en que muchos hacéis vacaciones y las aprovecháis para 

descansar, viajar, estar con la familia y los amigos... Los que os quedéis en El Prat, pensad que tenéis un abanico 

de actividades de todo tipo para hacer: música, cine, deporte, gastronomía, disfrutar de la naturaleza, de la playa... 

Así pues, os deseo muy buen verano a todos y a todas. Nos reencontraremos para la Fiesta Mayor de El Prat.

¡Buen verano!

Totes les propostes 

ciutadanes tenen la 

importància de la 

participació, de la voluntat 

individual d’aportar el punt 

de vista propi a la comunitat. 

Aquest és un gran valor i us 

en dono les gràcies.

Todas las propuestas 

ciudadanas tienen 

la importancia de la 

participación, de la voluntad 

individual de aportar el 

punto de vista propio a la 

comunidad. Este es un gran 

valor y os doy las gracias.

El PAM, una proposta ambiciosa 
per al Prat

Lluís Tejedor  
L’alcalde

a uns dies que el Ple Municipal va aprovar el Programa d’Actuació Municipal (PAM 2016-2019), el document 

defi nitiu que recull els principals objectius i accions que l’equip de govern es compromet a dur a terme en aquest 

mandat. A les propostes inicials, basades en els compromisos electorals dels grups polítics que constitueixen 

el govern municipal, s’hi han sumat algunes de les propostes i suggeriments dels pratencs i pratenques que 

han volgut formar part del procés participatiu promogut per l’Ajuntament en el seu compromís d’obertura de 

la institució a la ciutadania. S’hi han fet 1.758 aportacions ciutadanes que, agrupades, es concreten en 557 

propostes. Algunes aporten visions noves, altres ja formen part de l’actuació municipal i altres s’han descartat 

perquè són inviables o perquè no són competència municipal. Però totes elles tenen la importància de la 

participació, de la voluntat individual d’aportar el punt de vista, inquietud o proposta propis a la comunitat. 

Aquest és un gran valor i us en dono les gràcies en nom de l’equip de govern.

Aquesta és la revista d’inici d’estiu, l’època de l’any en què molts feu vacances i les aprofi teu per descansar, 

viatjar, estar amb la família i els amics... Els que us quedeu al Prat, penseu que teniu un ventall d’activitats de 

tot tipus per fer: música, cinema, esport, gastronomia, gaudir de la natura, de la platja... Així doncs, us desitjo 

molt bon estiu a tots i a totes. Ens retrobarem per la Festa Major del Prat.

Bon estiu!
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El procés participatiu del PAM va comptar amb espais d’opinió al carrer. 
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Les 4 claus

[1]

Durant el procés 

participatiu per a 

l’elaboració del PAM 

s’han rebut 1.758 

aportacions ciutadanes.

[2]

El PAM incorpora un 25% de 

les propostes ciutadanes: 

el 8% són noves i el 17% 

ja estaven incloses en 

el document inicial.

[3]
L’informe de resultats del 

procés de participació 

ciutadana del PAM es 

pot consultar al web 

pam.elprat.cat.

[4]
El document defi nitiu 

del PAM aprovat pel Ple 

es pot trobar a l’apartat 

“Ajuntament / Programa 

d’Actuació Municipal” 

de www.elprat.cat.

Aprovat el 
Programa 
d’Actuació 
Municipal 
2016-2019

El Ple Municipal va aprovar defi niti-
vament, el 6 de juliol, el Programa 
d’Actuació Municipal 2016-2019. El PAM 
és el document que recull els principals 
eixos, objectius i accions que l’equip de 
govern municipal durà a terme fi ns a la 
fi nalització del mandat, l’any 2019.

Un dia abans de reunir-se el Ple, 
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va pre-
sentar les conclusions del procés parti-
cipatiu del PAM en un acte públic cele-
brat a la biblioteca municipal Antonio 
Martín. L’aprovació del PAM ha vingut 
precedida d’un procés participatiu 
obert a tothom, que ha permès millorar, 
enriquir i adaptar millor als interessos 
de la ciutadania el document inicial pre-
sentat per l’Ajuntament, que es va distri-
buir a tots els domicilis de la ciutat amb 
la revista del mes d’abril passat.

El document defi nitiu del PAM el po-
deu consultar a l’apartat “Ajuntament / 
Programa d’Actuació Municipal” del web 

municipal www.elprat.cat. Així mateix, 
podeu consultar  l’informe de resultats 
del procés de participació ciutadana al 
web pam.elprat.cat.

Resultats del procés 
participatiu

Durant el procés participatiu dut a ter-
me el mes d’abril, l’Ajuntament va rebre 
un total de 1.758 aportacions ciutada-
nes, que un cop analitzades i agrupa-
des es van concretar en 557 propostes. 
Aquestes propostes s’han classifi cat en 
sis categories, tal com mostra el gràfi c 
de la pàgina següent. Per valorar les 
propostes s’han fet servir els criteris que 
ja es recollien en el document inicial del 
PAM: grau de consens en els espais de 
debat presencials, que no siguin con-
tràries al programa de govern, que tin-
guin viabilitat tècnica i/o econòmica, i 
que es corresponguin amb les compe-
tències municipals.
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Las propuestas ciudadanas incorporadas 
o ya contempladas en el PAM represen-
tan casi el 25% (un 8% son propuestas 
nuevas y un 17% ya estaban incluidas en 
el PAM inicial). Asimismo, el 43% de pro-
puestas hechas por la ciudadanía no fi gu-
ran en el PAM porque ya se están llevando 
a cabo de manera total o parcial, o bien 
están previstas durante este mandato. 

Por tanto, aproximadamente el 67% de 
las propuestas tienen una valoración po-
sitiva, bien porque se refi eren a actuacio-
nes previstas o en marcha, bien porque 
ya estaban en el PAM inicial o bien por-
que son propuestas ciudadanas novedo-
sas y aceptadas. 

Por otra parte, el 22% de las propuestas 
no se contemplan, dada su inviabilidad 
en relación con los criterios citados en la 
pàgina anterior.

También hay aproximadamente un 5% 
de propuestas que no se contemplan en 
este mandato, pero no se descarta tener-
las en cuenta más adelante. Finalmente, 
hay otro 5% de propuestas que no se 

pueden considerar, dado que no son 
competencia municipal o son contrarias 
a la legislación vigente. 

Temas más repetidos

En general, de los ejes en que se divide el 
PAM, los que han recibido más propues-
tas ciudadanas han sido el de cohesión 
social (deporte, convivencia ciudadana, 
policía de proximidad, residencia y cen-
tro de día para personas mayores…) y 
el de sostenibilidad y medio ambiente 

(movilidad sostenible, ampliación del 
paseo de la playa…). 

También han sido numerosas otras 
propuestas como dar uso al edifi cio de la 
Granja de la Ricarda, la creación de una 
red de espacios jóvenes, reforzar las ac-
tividades extraescolares, promover el co-
mercio local y el producto de proximidad, 
ayudar a las personas en paro, impulsar 
más procesos participativos, etc ❧

Vídeo en www.elprat.tv

Propuestas ciudadanas 
incorporadas al PAM 8%

17%

43%

5%

22%

5%

Se incorpora la propuesta al PAM

Ya está contemplada en el 
documento inicial del PAM

Está prevista y/o ya se está llevando 
a cabo total o parcialmente

No se contempla en este mandato 
pero no se descarta la propuesta

No es competencia municipal y/o no 
lo permite la legislación vigente

No se contempla

La tinenta 
d’alcalde de 

Promoció 
Econòmica, 

Comerç i 
Ocupació, Marta 

Mayordomo, 
i el regidor 
de Cultura, 

Participació 
i Ciutadania, 

David Vicioso, 
han participat 

en diverses 
sessions de 

debat obert 
sobre el PAM. 
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35,12%

En Comú Podem repite victoria
en las generales en El Prat

En Comú Podem fue la fuerza política 
ganadora en El Prat en las elecciones ge-
nerales celebradas el 26 de junio pasado, 
repitiendo la victoria que ya consiguió 
seis meses antes. 

El segundo lugar también fue para el 
mismo partido que en diciembre pasa-
do, el PSC-PSOE. En la tercera posición, 
por el contrario, hubo cambios y el PP 
adelantó a Ciutadans, que en las anterio-
res elecciones generales quedó tercero 
en El Prat. El quinto puesto volvió a ser 
para ERC y el sexto para CDC (que seis 
meses antes se había presentado con el 
nombre de Democràcia i Llibertat).

Comparativa                        
con 2015

En El Prat, todos los partidos perdieron 
votos respecto de las elecciones de di-
ciembre de 2015, salvo el PP y ERC, que 
sumaron apoyos.

El 26 de junio, En Común Podem ob-
tuvo en El Prat el 35,12% de los votos 
y 11.393 sufragios (en 2015 consiguió 
el 36,06% y 12.761 votos); el PSC-PSOE 
consiguió el 23,84% y 7.733 votos 
(22,83% y 8.087 en 2015); el PP se situó 
tercero con el 12,98% y 4.209 votos (en 
2015 obtuvo el 11,06% y 3.916 votos); 
C’s consiguió esta vez el 12,22% y 3.964 
votos (en 2015, el 14,30% y 5.064 votos); 
ERC fue quinta con el 7,94% y 2.575 vo-
tos (en 2015 consiguió el 7,06% y 2,499 
votos); y fi nalmente, CDC obtuvo el 
4,68% y 1.518 votos (en 2015 recibió el 
apoyo del 4,72% con 1.670 votos).

Menos participación

En cuanto a la participación, en El Prat, 
fue del 68,4%, mientras que en las elec-
ciones generales de diciembre de 2015 
fue del 74,2%; es decir, que bajó un 
5,8% ❧

En las elecciones del 26 de junio, el PSC ocupó el segundo lugar en nuestra ciudad, 
mientras que el PP avanzó a C‘s y se situó tercero. ERC fue quinta y CDC, sexta

La 
participación 
bajó un 5,8% 
respecto de 
las elecciones 
de diciembre 
de 2015.

Resultados en El Prat

11.393
votos

7.733
votos23,84%

4.209
votos12,98%

3.964
votos12,22%

2.575
votos7,94%

1.518
votos4,68%



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Seguir avanzando
En estas últimas elecciones generales ha sido mucho lo que ha 
estado en juego. Quienes perdieron las elecciones en diciembre e impidieron 
al PP poder gobernar pusieron en riesgo la estabilidad de nuestro país, la 
recuperación económica y nuestras libertades. Pero ante estos riesgos, la 
sociedad, el 26J, ha sabido responder con responsabilidad. Mariano Rajoy 
se presentó a las elecciones ofreciendo a los españoles lo mismo que ofreció 
el 20D: moderación, sensatez, experiencia y políticas serias.

La buena gestión del último mandato, la responsabilidad en estos 
seis últimos meses y que no hemos hecho del engaño nuestra estrategia 
política, nos han llevado a ganar de nuevo las elecciones. Y desde aquí 
quiero dar las gracias a los 4.209 pratenses que han confi ado en el PP. 
Todos y cada uno de vosotros habéis contribuido al éxito de Mariano 
Rajoy y del PP, con el que sin duda se garantiza que nuestra economía siga 
avanzando creando puestos de trabajo. Ahora toca seguir aplicando las 
recetas que han funcionado a lo largo de estos últimos años y a arreglar 
todo lo que no ha funcionado como debiera. El PP está dispuesto a hacerlo 
y para ello quiere contar con la ayuda de otras formaciones políticas que 
piensen en el interés de nuestro país y no en el suyo propio. Espero que 
nadie quiera ganar en los despachos lo que las urnas y los ciudadanos les 
han negado.

Seguimos igual
Otras elecciones generales que pasan haciendo ruido, 
primero por la sorpresa que se han llevado algunos líderes políticos de 
partidos que no han acabado saliendo muy bien parados y segundo por su 
impacto en la parte de la ciudadanía que soñaba con el gran “cambio” y ha 
tenido que despertar a la cruda realidad. Lamentablemente, sólo contamos 
en España con dos comunidades autónomas que han optado por el cambio: 
Cataluña y el País Vasco. Pero vivimos en un país democrático en el cual 
debemos respetar la voz de la mayoría aunque no sea de nuestro agrado; 
en eso también consiste la democracia: a parte de tener derechos, también 
debemos acatar los resultados.

Ahora sólo nos queda esperar que las formaciones con más peso 
en este 26J sean racionales y consigan un pacto de gobierno, sin llevarnos 
a malgastar fondos en más campañas, ni hacer promesas imposibles de 
cumplir, simplemente por traducir esas fantasías en número de votos a favor. 
No obstante, no debemos decaer, debemos seguir luchando todos unidos 
por ese cambio que muchos añoramos, para fi nalmente conseguir todos los 
derechos que día tras día se nos van arrebatando, y posiblemente, aunando 
fuerzas, fi nalmente lo logremos. La unidad hace la fuerza.

    @Guanyemprat       Guanyem - Ganemos El Prat          

Camí cap a la República 
Catalana
Aquest mes utilitzaré aquest espai per parlar de les eleccions 
del 26J, de la seva campanya i del partit que represento amb molt d’orgull: 
ERC. Després d’assegurar des de la caverna espanyola que els catalans 
no faríem govern després del 27S, hem vist com ha passat un 20D, unes 
negociacions de partits tancats en banda i les eleccions del 26J. Els 
resultats han deixat un panorama similar al de fa 6 mesos. Tindrem unes 
negociacions iguals? Ja ho veurem! El que hem pogut constatar és que dins 
aquest estat espanyol Catalunya no encaixa i ja ens hem cansat d’intentar-
ho. En aquesta campanya electoral hem pogut escoltar mentides amb 
majúscules, mentides piadoses i altres propostes del “más de lo mismo”. 
És una llàstima que els companys d’En Comú Podem segueixin creient que 
podran fer un referèndum acordat amb l’Estat. S’ha demanat 18 vegades 
i en totes elles la resposta ha estat “NO”. Altres, per fer-se veure, com el 
Sr. Rivera, diuen que a Catalunya cal “partirse la cara para poder hablar 
en castellano”. Sr. Rivera, això és MENTIDA i si no, pregunti al seu regidor 
local, ja que parla com vol als plens municipals i ningú li “parteix la cara”. 
Per acabar, ERC ha pujat en vots. Al Prat també hem pujat i volem agrair 
als 2.575 pratencs i pratenques la seva confi ança en ERC i us convidem 
a sumar-vos al nostre projecte: “Som el partit de la nova República!”.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

El dia de la marmota  
Amb els resultats de les eleccions a la mà podem treure 
algunes conclusions. La primera de totes és que som allà on 
érem. Aquestes eleccions no han permès acabar amb el bloqueig 
de la política espanyola i únicament han reforçat el PP. 
La segona conclusió és que la possibilitat d’assolir un referèndum 
pactat s’ha allunyat més, ja que la suma dels partits contraris a aquesta 
opció ha augmentat respecte dels anteriors comicis. El referèndum 
es mostra inviable a curt i mitjà termini, fet que probablement farà 
obrir els ulls a moltes persones i veure que l’única sortida que tenim 
els catalans i les catalanes és encetar el nostre propi camí. 

La tercera conclusió és que el sobiranisme manté els resultats 
a Catalunya, és l’opció majoritària i segueix essent necessària a l’hora de fer 
determinades majories de govern. La darrera conclusió és que CDC ha sabut 
resistir notablement i mantenir la seva representativitat al Congrés, contra 
tot pronòstic i amb unes enquestes que auguraven un molt mal resultat. 
No obstant, sabem que hem perdut suports electorals i que caldrà treballar 
per a recuperar la seva confi ança. No vull acabar sense donar les gràcies 
als 1.518 pratencs i pratenques que ens han votat. Bon estiu a tothom!

http://convergents.cat/elprat/
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No fue sufi ciente
Los resultados del 26-J me han dejado un sabor agridulce. Por 
un lado, la espectacular victoria de En Comú Podem en Catalunya, que se ha 
consolidado como primera fuerza política y ha revalidado los resultados de 
diciembre. Aunque el circuito mediático de TV3 y sus tertulianos lo intenten 
minimizar, y contra los que ven Catalunya solo en blanco o en negro, la 
realidad es que una fuerza política de reciente creación vuelve a ganar con 
claridad. Lo mismo en El Prat, donde obtiene un 35%, de nuevo primera 
fuerza y en un escenario en el que las candidaturas de izquierda consiguen 
uno de los mejores resultados de Catalunya y España. Pero todo esto no 
fue sufi ciente para acabar con el gobierno del PP y construir una nueva 
mayoría progresista capaz de impulsar nuevas políticas a favor de la mayoría. 
No es el resultado que esperábamos, pero hemos pasado por situaciones 
mucho más complicadas y nunca nos hemos resignado. Unidos Podemos y 
En Comú Podem han obtenido 5 millones de votos y compartirán un grupo 
parlamentario de 71 diputados. El compromiso moral de todos aquellos que 
hemos impulsado este proceso es seguir adelante para consolidar un espacio 
político que se enfrente a las políticas injustas en la calle y en las instituciones 
y que sea capaz de generar la confi anza de la ciudadanía. Esta vez no ha 
sido posible, pero ha faltado poco. La próxima ha de ser la defi nitiva.

www.iniciativa.cat/elprat

La alternativa de izquierdas
Quiero agradecer el voto de los 7.733 ciudadanos y ciudadanas 
de El Prat que han apostado por los socialistas en las elecciones del 26J. 
Este resultado nos ha permitido ser la segunda fuerza política en la ciudad 
y ha consolidado nuestros resultados de las anteriores generales, un 
resultado que, sin ser todo lo bueno que esperábamos, nos sitúa como el 
primer partido de la izquierda en España y nos emplaza a liderar, desde la 
oposición, un proyecto plural e integrador de cambio para nuestro país.

Nuestro proyecto, como partido de progreso, seguirá siendo 
el de de acabar con el paro, luchar contra la corrupción, construir una 
Europa social, regenerar las instituciones, reformar la Constitución y 
trabajar a favor de los más desfavorecidos, entre otros. Hace 6 meses, 
tras las pasadas elecciones del 20D, asumimos la responsabilidad de 
intentar construir un proyecto alternativo a las políticas de la derecha, 
un proyecto que queríamos que fuera transversal y de amplio espectro. 
Pero algunas fuerzas de las que enarbolan la bandera del cambio y se 
autocalifi can como “nueva política” antepusieron sus cálculos electorales 
a los intereses del país. Los resultados están a la vista, y su maniobra ha 
contribuido a fortalecer al PP. Quizás deberían refl exionar sobre ello.

    @PerezJP_   

Seguimos
Ya ha pasado el 26J y pasaremos un verano pendientes de la 
confi guración del nuevo gobierno (si se confi gura). De pronto dejamos 
de escuchar titulares y tertulias relacionadas con Venezuela o Irak, ya no 
escuchamos nada sobre el terror comunista ni de lo terrible que sería que las 
ciudadanas y ciudadanos de un país democrático tuvieran derecho a decidir.  
Cosas de las campañas electorales. Gracias a las y los pratenses que en esta 
segunda vuelta nos habéis vuelto a dar vuestra confi anza, que nos ha hecho 
primera fuerza política en nuestro municipio con el segundo mejor resultado 
de Catalunya, donde también hemos vuelto a ser primera fuerza política.

La realidad es que nosotras y nosotros seguimos aquí, con más 
fuerza que nunca para enfrentarnos a las injusticias sociales y a los recortes. 
Sabíamos que no sería fácil y también sabemos que no lo será, pero 
contamos con la gente, que es a la que escuchamos y el principal motivo 
para estar aquí, también a nivel municipal. Este verano lo utilizaremos para 
trabajar, para elaborar propuestas positivas para nuestra localidad y su gente, 
para prepararnos y arrancar el nuevo curso con mucha más fuerza, más 
compactos y, por qué no decirlo, con algo más de experiencia. Seguiremos 
creciendo, luchando, escuchando, debatiendo y, sobre todo, trabajando. 

     @SePuede_ElPrat       @podemos_elprat   www.sepuedeelprat.org

Parques preciosos pero vacíos
“No pondremos ni uno y punto”: esa fue la sentencia fi nal 
de Luis Tejedor ante mi insistencia en el pasado pleno del mes de junio, 
donde presentamos una moción para impulsar el uso de elementos para 
producir sombra en las zonas infantiles de juego de los principales parques 
de la ciudad, algo de lo que ya disponen en otros municipios de nuestros 
alrededores y que permite mejorar el confort de los más pequeños de la 
casa y de sus familias, especialmente en las épocas de más calor. Ante 
la negativa de entrar a valorar el estudio de la moción presentada por 
Ciutadans para paliar este défi cit, invité a nuestro alcalde a que paseáramos 
juntos por distintos parques de la ciudad para que se diese cuenta de esta 
necesidad, pero su respuesta fue tajante y negativa. Para ICV-PSC, prevalece 
un “modelo de ciudad” donde el valor paisajístico está por encima del uso, 
disfrute y confort de los vecinos y vecinas. Es curioso observar que ICV-PSC 
no votaron en contra en otros municipios ante una propuesta similar a la 
presentada por Ciutadans El Prat.

Para fi nalizar, agradecer de nuevo el apoyo recibido por 
la ciudadanía “pota blava” con casi 4.000 votos naranjas en las pasadas 
elecciones generales y desearos a todos/as un feliz verano.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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En marxa la reforma d’un nou  
tram de Verge de Montserrat
A principis de juliol comencen les obres de remodelació del tram de l’avinguda entre 
els carrers de Sarajevo i Carretera de la Marina, amb una durada prevista de 5 mesos

Imatge virtual que mostra l’aspecte que tindrà el tram un cop remodelat. 

Comença una nova fase de la reforma in-
tegral de la principal artèria urbana del 
Prat, l’avinguda de la Verge de Montser-
rat. A principis d’aquest mes de juliol 
s’inicien les obres de remodelació del 
tram de 170 metres situat entre els car-

rers de Sarajevo i Carretera de la Marina. 
La durada prevista dels treballs és de 5 
mesos, durant els quals els vehicles no hi 
podran circular. L’única línia d’autobús 
afectada, la L78, es desviarà pel carrer de 
lo Gaiter del Llobregat. 

Primer es treballarà la vorera nord, de 
manera que els accessos a les escoles 
Sant Jaume i Josep Tarradellas estiguin 
lliures al setembre. Pel que fa a la vore-
ra sud, les terrasses dels bars s’hi podran 
mantenir fi ns passada la Festa Major. 
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A dalt, plànol que mostra la zona d’obres. A sota, aspecte actual del tram que serà remodelat.

Mateix model

L’aspecte d’aquesta secció de Verge de 
Montserrat serà una continuació lineal 
del ja executat entre Sarajevo i Moreres, 
que es va realitzar fa quatre anys per 
poder acollir la parada Les Moreres de 
la línia L9 del metro. Les obres afectaran 
només la superfície de l’avinguda i els 
serveis (aigua, enllumenat...), ja que en 
aquest tram no es construirà cap aparca-
ment subterrani. Les voreres s’ampliaran 
gràcies a l’espai que es guanyarà en 
transformar la zona d’aparcament, que 
serà en línia en lloc de en bateria. 

Molts arbres                        
i arbustos

Un aspecte destacat de la reforma serà 
la gran quantitat de plantes que aco-
llirà: arbres i arbustos al passeig central 
i arbres a les voreres. Els arbres que es 
puguin mantenir es quedaran al seu 
lloc durant les obres, mentre que els 
que s’hagin de retirar i siguin viables es 
trasplantaran a l’aparcament dels horts 
urbans i a l’esplanada del Cementiri del 
Sud. 

Al passeig central es crearan zones 
d’estada i confort, amb parterres de ve-
getació i bancs. Els arbres, de gran port, 
crearan amb el temps un efecte túnel 
molt ombrejat. 

Més endavant, el 
tram central

A fi nals d’any està previst que comencin 
les obres de reforma del tram central de 
l’avinguda Verge de Montserrat, entre 
Carretera de la Marina i av. del Canal, on 
es faran dos aparcaments subterranis. 
En properes revistes s’informarà amb 
detall d’aquest projecte ❧
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El Banc de Bones Pràc-
tiques dels Governs Lo-
cals de Catalunya (www.

bbp.cat), de la Federació 
de Municipis de Catalu-
nya i de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals ha 
inclòs sis pràctiques de 
l’Ajuntament del Prat: 

[ El Delta Sona. En 
aquest projecte partici-
pen alumnes de 3r d’ESO 
que exploren els sons 
dels espais naturals enre-
gistrant-los i identifi cant-
los. Després els editen i 
els incorporen a la plata-
forma digital Freesound, 
on els geolocalitzen per 
crear-ne un mapa sonor.

[ L’emprenedoria entre 
els joves del Programa 
de Formació i Inserció 
(PFI): de la idea al con-
curs “El Prat Emprèn”. 
Aquest concurs que con-
voca l’Ajuntament va lliu-
rar diplomes als millors 
plans d’empresa cooperativa, realitzats 
per alumnes del PFI de l’Institut  Illa dels 
Banyols.

[ El Prat, Comerç de Qualitat. Es tracta 
d’un projecte d’assessorament i acre-
ditació de la qualitat dels establiments 
comercials de la ciutat, promogut per 
l’Ajuntament del Prat, que té per objec-
tiu millorar la gestió i la competitivitat 
del comerç local. Fins el moment s’han 
acreditat 25 establiments comercials de 
la ciutat.

El Banc de Bones Pràctiques destaca sis actuacions relacionades amb l’educació, 
l’empresa, el comerç, el medi ambient, la inserció sociolaboral i el transport públic 

[ Jo puc: programa que consisteix en un 
itinerari d’acompanyament i suport per a 
la inserció social i laboral de persones en 
risc d’exclusió, impulsat pel departament 
municipal de Serveis Socials.

[ Recuprat. Servei gratuït que funciona a 
la deixalleria municipal, on qualsevol ciu-
tadà pot anar-hi i agafar qualsevol objec-
te recuperat que li convingui. Alhora, hi 
pot portar qualsevol objecte que tingui a 
casa i que, tot i no fer-lo servir, estigui en 
bon estat.

[ Servei de bus a la demanda a les línies 
locals PR2 i PR3. Aquest sistema permet 
donar servei a zones amb una demanda 
escassa o molt concentrada en alguns 
moments del dia, però que necessiten 
estar connectades amb transport públic. 
Al Prat , aquestes zones són el tanatori, 
Cementiri del Sud, el Parc de Serveis Ae-
ronàutics i la zona de l’hangar d’Iberia.

Segons el BBP, aquestes experiències re-
presenten aportacions innovadores i de 
qualitat i poden servir de referència per 
a altres ajuntaments o entitats locals ❧

Sis pràctiques del Prat, 
triades com a exemple  

El servei Recuprat, a la deixalleria municipal, és una de les sis bones pràctiques destacades. 
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA
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.

/

http://www.elprat.cat
www.instagram.com/elpratcultura


Divendres, 8
Infantil
Cosmexef
Taller de cuina en família per passar una bona estona i descobrir 
nous petits talents culinaris. Cal inscripció prèvia

Equipament Cívic Delta del Llobregat, a les 18 h

      Circ
Cabaret de circ
Torna el circ d’estiu, aquest any amb més rialles 
i números espectaculars! Humor, trapezi, 
malabars, verticals i teles amb Amenín, Lola 
Galeote, el Flaco i Pablo Domichovsky. 

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

Dissabte, 9
       
       Popular
Sant Pollín, XXè Aniversari Músics Diables 
i Cova del Foc 
Aquest tres esdeveniments se celebren el mateix 
dia, fent d’aquest dissabte una completa jornada 
festiva vinculada al món de les bèsties i els diables 
de la ciutat.

Matí amb San Pollín. Cercavila amb el Pollo com 
a element central. Recorregut pels carrers del casc 
antic amb final al Parc del Fondo d’en Peixo. Dinar 
popular

Cova del Foc. Tabalada amb les colles de diables convidades pels carrers de la ciutat. 
Després, cercavila de foc amb la participació de totes les colles, culminant al parc amb 
l’espectacle Génesis 

XXè Aniversari dels Músics de Diables. Presentació del CD, projecció del videoclip i 
actuació de la Colla de Músics. Final de festa amb el grup La Folie.
Més info: www.colladediablesdelprat.com 

Parc Fondo d’en Peixo, tot el dia
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I        Música
Concerts al porxo 
Concert dels joves participants de 
l’activitat d’estiu Campus Capsa.

Escola Municipal de Música, 
a les 20 h

Música
Demo amb Majer’s 
Cicle de músiques a la fresca, amb els Majer’s, que 
tornen amb un repertori de versions rock&roll i música 
pop dels 50 i 60’s.

La Capsa, a les 22.30 h

I

T

M

M

M

P

Diumenge, 10
Ball
Ball de gent gran amb  Dúo 
Mediterráneo 
Organització: Assoc. Tot pel Ball/
voluntaris de gent gran

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 17.30 h. Entrada: 2 €

Música
#NoDjSession amb  Jose 
Valderrama
Repàs per la història del jazz des dels 
anys 30 i 40, fins a mitjans dels 60.

La Capsa, a les 20.30 h

Dilluns, 11
Infantil
Tothom a l’aigua!
Activitat lúdica de piscina per a passar una bona estona a l’aigua!   

Complex Esportiu Municipal Sagnier, a les 15.30 h. Cal inscripció prèvia

Infantil
Terra de Jocs
Tallers de jocs de terra per a gaudir una estona al carrer i en família.

C. Riu Anoia amb C. Riu Cardener, a les 18 h.  Cal inscripció prèvia

Teatre
Magatzem Teatre
Cèntric Espai Cultural, a les 21 h
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Música
Dj Viyou
Nit amb hits del rock pop i indie 
per gaudir de la terrassa de La 
Capsa!

La Capsa, a les 22.30 h

!

http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6-cp7dvPv_pFZESf2_bHl1Q
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP82gWcj0ZNPK-iC8i7L0qLIBOJVtaW7Zsvg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6og-p48mLreNzwOovohR8mDYXoviKDjNW
http://lacapsa.org/event/demo-los-majers/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6ISPec5e5_6FefOlVXLgHwg
http://lacapsa.org/event/dj-viyou/
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHI4qY0juZ8b2uHotUGAjJHjmSHyHXFuuyQ
http://lacapsa.org/event/nodj-session-amb-jose-valderrama/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6RkRoehQKMb8IIpXzUzWaRw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6LKAMSA1CoojxL4XMeaR_qBjRGnUqbp5T
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4IJ0XutRQEdwFryH8X8HAsw


      Cinema
Cine Club
Butch Cassidy 
and the 
Sundance Kid 
(Dos hombres y 
un destino), 
de George Roy Hill

1969, Estats Units. Anglès (VSOE)
Un grup de joves pistolers assalta bancs 
de l’estat de Wyoming. El cap de banda 
és en Butch Cassidy i Sundance Kid és el 
seu inseparable company. Després d’un 
atracament, la banda es dissolt i serà 
llavors quan Butch i Sundance inicien 
una llarga fugida de la justícia.
Cine Capri, a  les 20 h
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Dimarts, 12
Infantil
KIT d’estiu: 
com sonen les fruites?
Experimentem com 
funciona MakeyMakey, 
jugant a videojocs, fent 
sonar fruites o creant un 
piano gegant i tocant-lo 
amb les peus. 

Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa, a les 11 h

Lectura
11è Festival de Poesia del Prat
Dolors Miquel, Anna Gual i Berta Xirinachs
El Festival de Poesia del Prat arriba a seva onzena 
edició i les poetes tornen a ocupar l’escenari amb la 
seva veu i obra. En Femení. Enguany totes les veus 
seran femenines, algunes del Prat i altres d’arreu del 
territori, i de generacions diferents. 

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

I

L

Dimecres, 13
Infantil
Taller de bibliocòmics: La bafarada
Cal inscripció prèvia 
Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

Infantil
Jocs d’aigua
Una tarda refrescant per combatre la calor de l’estiu.

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

Infantil
Terra de Jocs
Tallers de jocs per gaudir una estona al carrer i en 
família. Cal inscripció prèvia

C. Riu Anoia amb C. Riu Cardener, a les 18 h

     Cinema
Cinema a la fresca
Un funeral de 
muerte, 
de Frank Oz

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 22 h

Teatre
Monòlegs amb Miguel Ángel 
Marín

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Dijous, 14
Infantil
KIT d’estiu: com sonen les fruites?
Experimentem com funciona MakeyMakey, 
jugant a videojocs, fent sonar fruites o creant un 
piano gegant i tocant-lo amb les peus. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 11 h

Circ
Tarda jove: Acrobàcies
Iniciació a les acrobàcies de terra

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18.30 h

       Cinema
Preview. 5è festival 
de curtmetratges de 
nous directors
Taula rodona prèvia a 
les projeccions. Més info: 
www.preview.cat

Pl. Porxada Cèntric Espai Cultural, a les 20 h

Divendres, 15

      Dansa
La Nit en dansa: nit de swing
La nit en dansa ens porta a Swing 
Maniacs, amb un espectacle de 
Lindy Hop amb els Chicken 
Wings, classe oberta per a 
principiants i ballada de Lindy 
Hop amb música en directe. Una 
nit d’estiu per passar una bona 
estona de swing! 

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 21.30 h

Infantil
Cosmexef
Taller de cuina en família per 
passar una bona estona. Cal 
inscripció prèvia

Equipament Cívic Delta del 
Llobregat, a les 18 h

Cinema
Cinema a la platja: 
The Lobster
Organització: Cinema Lliure a la 
Platja

Platja del Prat, a les 21.30 h

Música
#NoDjSession amb 
Julio Gamez
Música de racons inexplorats 
dels cinc continents per una 
sessió barreja d’estils. 

La Capsa, a les 22.30 h

I

M      Música     
Cinema i Música: 
Der Golem, wie er 
in die Welt kam amb 
Arsonic Ensemble 
El grup instrumental 
Arsonic Ensemble serà 
l’encarregat de crear i 

interpretar en directe la música per a la 
pel·lícula Der Golem (1920), dirigida per 
Carl Boese i Paul Wegener. 

La Capsa, a les 22 h
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http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8x0zVhuBV-WxCGOuQrunupbo472RZbak5g
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvDl_XurQXo9ixGhb_L9bgDQ
http://lacapsa.org/event/cinema-i-musica-der-golem-wie-er-in-die-welt-kam-amb-arsonic-ensemble/
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWK0aBtFL0LXXwI8w2ghThflVcXuRZRlYRA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP81WmdGVezNYy929KfLvtQG839ceTR3JBYQ
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6yj8LIcxqEKQTeP-rbdxSw7tK6kDInBSl
http://www.patrimonicultural.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Ztw8nG4cxjGN1M-ulhtstYRNgubd5mxdNStjXcCYfPQebPhEieYHlHzklWk8VBBKwIw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVUrlrPQdn7JDt6PHsJzsNZTA
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8x0zVhuBV-WxCGOuQrunupbo472RZbak5g
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP86koyAfht1Ez-B0hAXb0LsjFfOCejg_-dw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvhLP7DelPPCm-RjNlwbYPnw
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6QjaMYJ9qUQWmWPgBIFqm1Q
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVU3d07JRQFfVx7f8-xsSOULg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELjXrsFZ2sG2f8ktJ3WHngVVOg95mb3adHw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4mGV5rz8HP1NOuGDoohaADg
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c62MvRIhCfoLqjlZwkRGglZ7WQipb3jhZ6


 
Divendres, 22
Música
Demo amb Blackswans
Els Blackswans ens aproparan 
un repertori a mig camí entre 
l’experimentació i els clàssics. 

La Capsa, a les 22.30 h

 

      Lectura
11è Festival de Poesia del Prat: Laia 
Martínez, Irene Solà i Àngela Jové 

Laia Martínez i Irene Solà acompanyaran 
a la pratenca Àngela Jové. Un Festival 
en femení, amb poetes de generacions 
diferents però amb un tret comú: la poesia. 

Pl. porxada Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Música
Cinema i Música: Nosferatu, eine 
Symphonie des Grauens amb Alexandra 
Mecinas, David Faure i Iñaki Ezcurra 
Les melodies, els acompanyaments i els 
efectes de l’Àlex, l’Iñaki i el David crearan 
i interpretaran en directe la banda sonora 
d’aquest clàssic del cinema de terror. 

La Capsa, a les 22 h

 Dilluns, 18
Infantil 
Tothom a l’aigua!
Activitat lúdica de piscina per 
passar una bona estona a l’aigua! 
Cal inscripció prèvia  

Complex Esportiu Municipal 
Sagnier, a les 15.30 h 

Teatre
Magatzem Teatre
Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Dimarts, 19
Infantil
KIT d’estiu: 
desmuntem un robot
Introducció a la robòtica per a joves 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, 
a les 11 h

Infantil
La que escombrava l’escaleta, 
amb la Cia. l’Invisible Titelles
Espectacle de titelles que reviu aquest 
conte clàssic i que acabarà amb un 
taller de construcció de titelles per 
seguir jugant a casa. 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

Cinema
Cinema debat:  La mujeres de 
verdad tienen curvas
El Lloro, a les 18.30 h 
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Dimecres, 20
Infantil
Taller de bibliocòmics: 
Les vinyetes 
Cèntric Espai Cultural, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

      Cinema
Cinema a la fresca
La comunidad, 
d’Àlex de la Iglesia

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 22 h

Teatre
Monòlegs, amb Gerard Taula

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

C

T

Dijous, 21
Infantil
KIT d’estiu: desmuntem un robot
Introducció a la robòtica per a joves. 
Desmuntem un robot per entendre com 
funciona i trastejar en la seva programació. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, a les 11 h

Infantil
Tothom a l’aigua!
Activitat per passar una bona estona a l’aigua! 
Cal inscripció prèvia  

Complex Esportiu Municipal Sagnier, a les 15.30 h 

       Dansa
Terrassa d’estiu: els ‘80
Un petit tast de coreografies dels anys 80 a 
l’exterior del centre cívic

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h

Cinema
Preview. 5è festival de 
curtmetratges de nous directors
Taula rodona prèvia a les 
projeccions. Més info: 
www.preview.cat

Pl. Porxada Cèntric Espai Cultural, 
a les 20 h

      Teatre 
Justicia 
Poética
Espectacle 
musical en 

què el poeta Carlos Ávila ofereix 
un recital de cançons pròpies i 
versions musicades d’alguns poetes 
imprescindibles. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas, a les 20 h
Entrada: 6 €

T
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Divendres 15, 
dissabte 16 i 
diumenge 17
Cinema
Estrena simultània: Ice 
Age 5: el gran cataclismo
Cine Capri. Consulteu horaris a 
www.cinecaprielprat.com o 
tel. 93 379 59 43

Dissabte, 16
      Música
Nit de 
Salsa amb 
Sabor&Son
Nit de salsa 
amb música 
en viu amb 

Sabor&Son, per ballar sense parar. 

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

Diumenge, 17
Ball
Ball de gent gran amb l’Orquestra Karisma 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h. Entrada: 2 €

       Música
Demo amb Al Sánchez & 
The Speedway Runners
Un dels millors tributs a Elvis 
Presley d’Europa, amb músics de 
primera línia. 

La Capsa, a les 20.30 h
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www.cinecaprielprat.com
http://lacapsa.org/event/nit-de-salsa-amb-sabor-son/
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHI4qY0juZ8b2barODAkDF5J-k1VuvQgl6A
http://lacapsa.org/event/demo-al-sanchez-the-speedway-runners/
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c652yfn1lHLDleQFaKw6p9dQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED43X2soOq8fFn0Uk3v1wj4Jg
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8x0zVhuBV-Wx0T0rn4py4yPUMs_PQsaxYw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVUOPEr-2gXLJnsycwYnXxUBA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6RjHzn0KRQvynRqsMIWUHKQ
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvp129NyTiUhRAV4k9bMo6XA
http://lacapsa.org/event/cinema-i-musica-nosferatu-eine-symphonie-des-grauens-amb-alexandra-mecinas-david-faure-i-inaki-ezcurra/
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWK0aBtFL0LXXU0gHtcMnaXJWb84sqsgZ6g
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVU4zNqEh4S7VSRB5vEm6FuDw
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4mNSbSodgdd-9MVbtsYH5kA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6-uIfOWwj2xJEk1D_ojsCAQ
http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP8x0zVhuBV-Wx0T0rn4py4yPUMs_PQsaxYw
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVUfFLHCR_xV_k__hMcdNBc1Q
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvgaAeVcXLZqKHAhC3a6Mp0Q
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6Oy5YEPaeoWBlxIU7Byr0l9NZ002S9gLU
http://lacapsa.org/event/demo-blackswans/
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Dijous, 28
Cinema
Preview. 5è festival de 
curtmetratges de nous directors
Taula rodona prèvia a les 
projeccions. Més info: 
www.preview.cat

Pl. Porxada Cèntric Espai Cultural,
 a les 20 h

Dimecres, 27
Teatre
Monòlegs, amb 
David Rubio

Cèntric Espai Cultural, 
a les 22.30 h

C

M

Dimarts, 26 
      Música
Cinema i Música: Faust 
amb Albert Gràcia 
Noves creacions sonores amb 
base electrònica per posar 
música en directe a aquest clàssic 
del cinema basat en els contes 
tradicionals de la figura de Faust. 

La Capsa, a les 22 h
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Dissabte, 23
Proposta
Sopar Solidari El Prat amb el Sàhara
Organització: El Prat amb el Sahàra

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, 
a les 21 h

       Música
Dj Martin 
Motorfunk
Selecció dels millors 
hits and clàssics.
La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 24
Ball
Ball de gent gran amb 
Dúo Mediterráneo  

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 17.30 h. Entrada: 2 €

Música
#NoDjSession amb Popeyeah!
Sessió diversa i eclèctica que pot passar 
d’un Tom Waits a un New Order o 
Benjamin Biolay... 

La Capsa, a les 20.30 h

Dilluns, 25
Teatre
Magatzem Teatre
Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

T
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Divendres 29, dissabte30 i diumenge 31
Cinema
Estrena simultània: Zipi y Zape y la isla del gran capitán
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o Tel. 93 379 59 43

Divendres, 29
Cinema
Cinema a la platja: Rumba 3: de ida y 
vuelta
Organització: Cinema Lliure a la Platja

Platja del Prat, a les 21.30 h

      Música
Demo amb 
The Flaming 
Shakers
Un viatge en el 
temps amb la 
millor banda 

tribut a The Beatles d’Europa.

La Capsa, a les 22.30 h

M

Dissabte, 30
Lectura
L’hora dels nadons: Una mica 
perdut, amb Sandra Rossi 

Cèntric Espai Cultural, a les  10.30 h

Música
#NoDjSession amb Javiprat 
i El Usuario
Sessió de Funky-R&B-Hip-Hop-
Electro i sobre tot molt de ritme! 

La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 31
Ball
Ball de gent gran amb l’Orquestra Karisma

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 17.30 h
Entrada: 2 €
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      Música
Dj Maikro
Sessió de hip-hop melòdic, fusió de jazz, 
soul i funk 

La Capsa, a les 20.30 h

M

http://www.ccriberabaixa.cat/rss_detall/_H4QS29qxa71G8GmZ-IevUDZQUXOLDjvrc9G42TdNrIPKt0rYJJpP83LBgOsOsX0osTudB4TjePtJP8Yg8zpwUA
http://lacapsa.org/event/dj-martin-motorfunk/
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHNn-GLyjAfO-9KAle4haWjLzZVGdTWdk5A
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4Os165bCzH58l8ANgCma1FA
http://lacapsa.org/event/cinema-i-musica-faust-amb-albert-gracia/
www.cinecaprielprat.com
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED49NSw8E6Rd3Tx322NthX2og
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELjXrsFZ2sG2f9TBrZxEYO2Zm3wFgwJOXJQ
http://lacapsa.org/event/demo-the-flaming-shakers/
http://www.biblioteca.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa734RiMEsAfvyfWegSZoupcHCnwabkn5W4jP8JYchAZSWG9XBuLmr1eoj2UndIsaFSRTRy1G_M5wKw
http://lacapsa.org/event/nodjsession-amb-javiprat-i-el-usuario/
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHNn-GLyjAfO-pGBzsk6cG32EyoqH2rn7MQ
http://lacapsa.org/event/dj-maikro/
http://lacapsa.org/event/nodjsession-amb-popeyeah/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvRw2mWZs1P-aIv-B7RktuuQ


Diumenge, 4
Ball
Ball de gent gran amb 
Dúo Mediterráneo  

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 17.30 h. Entrada: 2 €

      Música
Demo amb 
Versions 
simplificades
Versions 
acústiques amb 
mescla d’estils, 

idiomes i èpoques. 

La Capsa, a les 20.30 h
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Dimecres, 3
Teatre
Monòlegs, amb Ismael Galán

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Divendres 12, dissabte 13, 
diumenge 14 i dilluns 15
Cinema
Estrena simultània: Cazafantasmas
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o 
tel. 93 379 59 43

Divendres 19, dissabte 20 i 
diumenge 21
Cinema
Estrena simultània: Peter y el dragón
Cine Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com o 
tel. 93 379 59 43

C

Dimecres, 31
Teatre
Monòlegs, amb Edu Mutante

Cèntric Espai Cultural, 
a les 22.30 h

M

Dimecres, 10
Teatre
Monòlegs, amb Jonathan Vives

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Dimecres, 17
Teatre
Monòlegs, amb Barbosa

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

T

Dimecres, 24
Teatre
Monòlegs, amb Ramón L.S.D

Cèntric Espai Cultural, 
a les 22.30 h

T

Divendres 26, dissabte 27 i 
diumenge 28
Cinema
Estrena simultània: Cuerpo de élite
Cine Capri. Consulteu horaris a 
www.cinecaprielprat.com o tel. 93 379 59 43

Divendres 2, dissabte 
3 i diumenge 4
Cinema
Estrena simultània: Ben-Hur
Cine Capri. Consulteu horaris a 
www.cinecaprielprat.com o
tel. 93 379 59 43

Dimarts, 6
       Infantil
El follet, el gat 
i el pastisser, 
amb la Cia. 
L’Invisible 
Titelles 
Una història 
molt dolça, 

representada amb titelles i que 
acabarà amb un taller per seguir 
jugant a casa.

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 18 h

Dimecres, 7
Teatre
Monòlegs, amb Miki d’Cai 

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Divendres, 9
Música
Demo amb LaBandaTonPare
Nit de ball i festa amb un bon grapat de versions de hits que ens faran cantar i ballar

La Capsa, a les 22.30 h
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Divendres, 2
Música
#NoDjSession amb Flecher
Recorregut pel Northern soul, el 
garage, 60’s sounds i una mica de pop

La Capsa, a les 22.30 h
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http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4E3obk44UxajsBJ0xrnUl8w
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4TdXPf_MokwQ4UrEPz2wMTQ
www.cinecaprielprat.com
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4ttly4exF8RPSqBdRzcqe3g
www.cinecaprielprat.com
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4_ZZdfGy_fv56kx2A_x-WTQ
www.cinecaprielprat.com
www.cinecaprielprat.com
http://lacapsa.org/event/nodjsession-amb-flecher/
www.ccjardinspau.org
http://lacapsa.org/event/demo-versiones-simplificadas/
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHJVrPONw0oVUkSO9TRJsmM64RHAKV-wrDg
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4R0t5xpXJcVW3W0cZHY4FZg
http://lacapsa.org/event/demo-labandatonpare/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIefGTekqAaED4FhX3uNoj_ilyjJUdLnlhRg


Dissabte, 10
Música
#NoDjSession amb Rocio and Jurado 
Música petarda amb tocs elèctrics i cítrics, 
treta de les nostres Conxites.

La Capsa, a les 22.30 h

M

Diumenge, 11
      Música
Jam Session
Tornen les sessions 
de Jam després de 
l’aturada estiuenca. 

La Capsa, 
a les  19 h

M

Dimarts, 13               
Xerrada/Lectura
Presentació del llibre “Formació del 
Delta del Llobregat” de Joan Lluís 
Ferret 

Cèntric Espai Cultural, 
a les 19 h

Teatre 
Presentació nova temporada 
d’arts escèniques
Coneix les propostes de teatre, 
música i dansa de la nova 
temporada d’arts escèniques

Teatre Modern, a les 19 h

X
T

Dimecres, 14 
Proposta
Inici inscripcions als cursos de 
tardor
Centres cívics, Escola Municipal de 
Música, Cèntric Espai Cultural, El Lloro 
i La Capsa, a les 16.30 h
Inscripcions on-line a online.elprat.cat

Teatre, música i dansa
Venda abonaments 
Programació d’Arts 
Escèniques
Teatre Modern, de 17 h a 20 h

T

Dijous, 15
Teatre, música i dansa
Venda abonaments Programació 
d’Arts Escèniques
Teatre Modern, de 17 h a 20 h

Divendres, 16
      Exposició
Inauguració 
exposició 
Concurs social
Exposició 
col·lectiva de les 
obres finalistes i 
guanyadores del 
concurs. 

Organització: Agrupació Fotogràfica 
Prat 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 20 h

T

Diumenge, 18
Ball
Ball de gent gran amb 
Dúo Mediterráneo  

Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 17.30 h. Entrada: 2 €

E

B
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!

Commemoració Diada Nacional
Teatre Modern. Divendres, 9, a les 20 h
Els Groullers presenten 16 cabres i un munt de vergonyes
Un viatge a la realitat quotidiana del segle XIX a través de la música tradicional

Pl. del Mestre Joan Estalella. Dissabte 10
A les 19 h, Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat

A les 20 h, Acte oficial i ofrena floral

!

http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELnPjeD44230wmFhfKTtlGefpH4cGFNuLsA
http://lacapsa.org/event/nodjsession-amb-rocio-and-jurado/
http://lacapsa.org/event/jam-session-a-la-terrassa/
http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIec0hz8u6vSGvlQ7689UEfP0yT8txBJAC-Q
www.elprat.cat
www.elprat.cat
http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHGAyr7DtshyH3kdOQC9HwMM7YgKo4asxJQ
www.ccjardinspau.org
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6doWm0nSlw4xycW5QBLBj53Siy5Q1WGRp
www.elprat.cat
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6g50uEWpeeiG6YiYQp2IcoA
http://www.elprat.cat/agenda/detallAgenda/_7VkxCaTOLCNgU8kuJbQELuHw3Bpdw1c6NnN-7vvE5zXCrayeQklwdg


Activitats de lleure 
del l' estiu

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.elpratgentgran.blogspot.com

JULIOL

DIMARTS 28 DE JUNY i 

DIMARTS 5 - 19 i 26 DE JULIOL 
BALLS EN LÍNIA (2 grups)
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
1r grup a les 17.30 h / 2n grup a les 19 h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIVENDRES 8 – 15 - 22 i 29
TAI-TXÍ (a l’aire lliure) 
Els divendres, a les 10 h, a la plaça de 
l’Agricultura.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMECRES 6 – 13 - 20 i 27
SEGUEIX EN FORMA! (2 grups)
Gimnàstica al Casal de Gent Gran El Remolar 
1r grup a les 10.30 h / 2n grup a les 11.30 h
Paral·lelament a aquesta activitat, s’oferirà un taller 
dirigit per monitors especialitzats, adreçat als nets i netes 
(menors de 12 anys) dels participants que s’han inscrit a 
la gimnàstica.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMECRES 6
CAMINADA i TAI-TXÍ
Passeig per la vora del riu fins el parc nou de Bellvitge 
i participació a la classe de tai-txí a l’aire lliure. A 
continuació esmorzarem i tornarem cap al Prat. 
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Activitat de matí. Preu: Gratuït

DIMECRES 13
GAUDIR DEL MAR I LA PLATJA DE FORMA 
SEGURA
Taller de prevenció de les bones conductes a la platja: 
sol en moderació, hidratació, prevenció dels riscos... i 
exercicis de motricitat i memòria, tot passejant per la 
platja i realitzant alguna activitat a l’aigua.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places limitades. Preu: Gratuït

DIJOUS 14
BALLANT AL VOLTANT DEL MÓN 
(Taller adreçat a persones amb mobilitat reduïda)
Realització de moviments de danses típiques acompanyats amb 
música dels diferents continents (activitat diferent a les sessions 
de psicomotrocitat habituals)   
A càrrec de la fisioterapeuta Núria Martínez 
A les 10 h, a la plaça Agricultura (Cases d’en Puig)
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: Gratuït

SORTEIG DE L’ESTADA DE VACANCES
Dimecres 13 de juliol, a les 10.30 h al Casal de Gent Gran 
Remolar

SETEMBRE 

DEL 15 AL 30 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ: IMATGES PER RECORDAR
Conjunt de cartells dissenyats per l’alumnat de l’Escola Superior 
de Disseny i Art Llotja amb l’objectiu de difondre i sensibilitzar la 
ciutadania sobre la problemàtica de la malaltia d’Alzheimer. 
Organitza: AFA Baix
Inauguració el dijous 15, a les 19  h
Casal de Gent Gran el Remolar. Entrada lliure

DIMECRES 14
PASSEJADA PEL RIU LLOBREGAT
Farem una passejada d’uns 6 km pel riu Llobregat 
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre al programa de 
lleure de la Gent Gran. Places limitades. Gratuït

DIJOUS 22
PAELLA POPULAR
Paella popular per majors de 60 anys i les seves parelles al Parc 
Nou. Ball per la tarda 
Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig a partir del 
dimarts 13 de setembre. S’entregaran màxim 4 entrades 
per persona, prèvia presentació del DNI. Places limitades

RECORDEU!
Del 12 al 23 de setembre podreu passar a apuntar-vos als 
tallers.

El Casal de Gent Gran Remolar i el Punt de la Gent Gran de Cases d’en Puig tancaran durant el mes d’agost.
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Les persones emprenedores tenen ara 
una excel·lent oportunitat de nego-
ci al Mercat Municipal del Prat, ja que 
l’Ajuntament treu a concurs la concessió 
de tres parades. El Mercat Municipal és 
un equipament comercial de referència 
del producte fresc a la nostra ciutat, situat 
a la pl. de la Vila en un ambient molt dinà-
mic i amb unes condicions immillorables.

Al Mercat Municipal del Prat troba-
reu un equipament amb professionals 
de gran experiència i uns clients que 
valoren, per damunt de tot, la qualitat, 
l’assessorament i el servei personalitzat 
que els ofereixen els concessionaris. 

L’Ajuntament treu a 
concurs tres parades

Les parades que sortiran a concurs, mit-
jançant licitació de concessió adminis-
trativa a 15 anys, son les números 5, 28 i 
30. Aquestes parades podran dedicar-se 
a diferents activitats del sector alimentari 
(xarcuteria, embotits, formatgeria, pro-

ductes dietètics, aliments ecològics, etc.) 
i també del sector no alimentari.

Trobareu més informació al Centre de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, al 
telèfon 93 478 68 78 o bé al correu elec-
trònic comerc@elprat.cat ❧

El Mercat Municipal és un equipament comercial de referència del producte fresc a la nostra ciutat.

Vols obrir 
un negoci  
al Mercat 
Municipal?
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CLOENDA DEL CURS D’EDUCACIÓ VIÀRIA
El Teatre Modern ha acollit, un any més, l’acte de cloenda 
de les activitats d’educació per a la mobilitat segura, 
que es fan cada curs a les escoles del Prat per part de la 
Policia Local. L’acte va comptar amb una representació 
teatral on els actors van ser pares i mares voluntaris 
d’algunes AMPA del Prat. L’alumnat participant en el 
curs d’educació viària va assistir a la representació al 
llarg de diverses sessions. Vídeo a www.elprat.tv

                                          CESSIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
Dues de les entitats més reconegudes de la ciutat, la 
Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) i l’Agrupació 
Ciclista El Prat, han signat sengles convenis de cessió 
documental amb l’Arxiu Municipal del Prat. El fons ingressat 
per la COV correspon al període 1960-1990 i està format 
principalment per fotografi es en suport de paper. Per la 
seva banda, l’Agrupació Ciclista, que és l’entitat més antiga 
del Prat, ha fet cessió de documentació original i d’un fons 
destacat d’imatges. A la foto, Antoni Pedrero, president 
de la COV, i Francisco García, president de l’Agrupació 
Ciclista, signen els respectius convenis acompanyats per 
David Vicioso, regidor de Cultura de l’Ajuntament.

                                          PRATENSE CENTENARIA
Dolores Martínez García, que actualmente vive en la residencia 
Onze de Setembre de nuestra ciudad, ha recibido, con 
motivo de su 100º aniversario, la visita del alcalde de El Prat, 
Lluís Tejedor, y de la teniente de alcalde de Acción Social, 
Margarita García. Dolores Martínez nació en Villanueva 
de las Torres (Granada) y se instaló en El Prat en 1967.

EL PRAT, AMB EL COL·LECTIU LGBTI
Per commemorar el dia de l’alliberament sexual i de gènere 
(28 de juny), el Prat es va vestir de color i reivindicació. A 
la pl. de la Vila, pl. del Mestre Estalalella, pl. de Pau Casals, 
pl. de l’Agricultura, davant del Lloro i a la terrassa de 
La Capsa es van pintar diverses frases per a la refl exió. 
A més, la bandera LGBTI va onejar a la Casa de la Vila, 
es va pintar un arc de Sant Martí a l’av. Pare Andreu de 
Palma, i la Torre de l’Aigua del Cèntric es va il·luminar 
amb els seus colors. També s’ha obert l’espai web 
www.elprat.cat/lgbti amb informació i recursos, així com el 
correu electrònic lgbti@elprat.cat. Vídeo a www.elprat.tv
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FESTA DE CLOENDA DEL PROJECTE LECXIT 2015-2016
El mes de maig passat es va celebrar la festa de cloenda del 
projecte “Lecxit, lectura per a l’èxit educatiu”, un moment lúdic 
de trobada entre alumnat i voluntariat. Enguany, el Lecxit s’ha 
desenvolupat en 5 centres educatius del Prat, amb la participació 
de 70 infants i 75 persones voluntàries que els han acompanyat 
en tasques de lectura. Moltes de les persones voluntàries són 
estudiants dels instituts de la ciutat. El curs vinent, el Lecxit 
continua. Qualsevol persona que vulgui fer de voluntària pot 
adreçar-se al Punt de Voluntariat, a les Cases d’en Puig (pl. de 
l’Agricultura, 4, tel. 93 379 00 50, ext. 5600 – voluntariat@elprat.cat).

20 TONES D’ALIMENTS PER AL PUNT SOLIDARI
El divendres 10 i el dissabte 11 de juny es va fer una nova 
edició de la Recollida d’Aliments per al Punt Solidari del 
Prat, organitzada per la Creu Roja i l’Ajuntament. Un total 
de 26 supermercats i més de 261 persones voluntàries, 
a més de 15 persones al Punt Solidari, van participar en 
l’organització de la recollida, que va arribar als 20.000 kg 
d’aliments. Aquestes 20 tones aniran íntegrament a satisfer 
les necessitats de gent del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

10 ANYS DE “TREBALL ALS BARRIS”
El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
desenvolupa el projecte “Treball als barris” des de fa 
10 anys. Es tracta d’un pla d’ocupació que col·labora 
amb centres educatius com ara l’Institut Escola del Prat 
per fer millores ornamentals a les instal·lacions, així 
com el manteniment de l’hort i el jardí. Aquest juliol 
es fa el relleu de les persones que hi han participat 
fi ns ara per unes altres, que comencen de nou.

TROBADA COMUNITÀRIA A SANT COSME
El 29 de juny va tenir lloc al barri de Sant Cosme una Trobada 
Comunitària amb l’objectiu de presentar el Diagnòstic Comunitari 
Participatiu. Es tracta d’un treball conjunt on han participat més 
de 500 persones i 120 entitats, recursos i col·lectius del territori i 
que identifi ca els reptes per continuar treballant conjuntament 
en la millora del barri. Aquest treball s’ha desenvolupat a 
partir del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) 
impulsat per l’Ajuntament del Prat, la Fundació Secretariat 
Gitano i l’Obra Social “la Caixa”. Vídeo a www.elprat.tv
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Aprofi ta l’estiu, fes 
voluntariat!

[ Ara que arriben les vacances, 
és moment de descansar i també 
podem aprofi tar per pensar a 
què ens vindria de gust dedicar el 
nostre temps el curs vinent. Una 
possibilitat és fer voluntariat; les 
entitats del Prat n’ofereixen moltes 
possibilitats. Contacteu amb el Punt 
de Voluntariat, situat a les Cases 
d’en Puig (voluntariat@elprat.cat;                 
tel. 93 379 00 50).]

30 joves inicien un 
programa de formació 

[ 30 joves del Prat inicien aquest 
juliol, en el marc de la Garantia 
Juvenil, el Programa SEFED Joves 
de formació administrativa en una 
empresa simulada. Aquesta formació 
pràctica els permetrà desenvolupar 
competències socials i professionals, 
així com obtenir el Certifi cat de 
Professionalitat d’Activitats de 
Gestió Administrativa, i els facilitarà 
continuar els estudis i/o la inserció 
laboral. El projecte, que ofereix 
orientació i tutorització integrals, 
l’impulsa la Fundació Llindar amb el 
suport de l’Ajuntament del Prat i la 
Fundació Inform. Més informació 
al Servei Local d’Ocupació, 
telèfon 934 786 878.]

Generació EstalviAra!

[ Enguany, el Consell dels Infants ha 
estat treballant l’àmbit de les mesures 
energètiques, que s’ha plasmat en 
la gravació d’uns vídeos informatius 
sobre les mesures en marxa al CEM 
Sagnier, al CEM Estruch i a l’Escola 
Pepa Colomer. Podeu veure’ls al 
canal de Youtube de l’Ajuntament 
del Prat. A més, recentment s’ha fet 
la renovació anual dels consellers 
i conselleres, enguany amb rècord 
de candidatures presentades: 391! 
Benvinguts i benvingudes!]

Promourà caminar, la bici i el transport públic

Aprovat el Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible del Prat

El Ple Municipal va aprovar al juny, per 
unanimitat, el Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible, a fi  de promoure els modes 
de transport més respectuosos amb la 
qualitat de l’aire.

Al Prat, el 75% dels desplaçaments es 
fan a peu, en bici o en transport públic, 
10 punts per sobre de la mitjana metro-
politana, però encara cal millorar. 

Els objectius del Pla:

[ 1. Afavorir la mobilitat a peu, destinant 
als vianants espais públics millors, més 
grans, accessibles i segurs.
[ 2. Augmentar l’ús de la bicicleta com a 
transport habitual, millorant les infraes-
tructures, la gestió del trànsit i l’educació 
viària.
[ 3. Promoure l’ús del transport públic 
col·lectiu, de qualitat i competitiu res-
pecte del vehicle privat.
[ 4. Fomentar l’ús racional del cotxe.

L’augment de 
l’ús de la bici i 
el foment dels 
desplaçaments 
a peu són dos 
dels objectius 
del Pla.

[ 5. Compatibilitzar l’oferta d’aparca-
ment amb les necessitats dels residents 
i de la demanda de rotació.
[ 6. Garantir una distribució de mercade-
ries àgil i ordenada.
[ 7. Millorar la seguretat viària i reduir 
l’accidentalitat.
[ 8. Disminuir els nivells de contamina-
ció atmosfèrica i acústica provocats pel 
trànsit.
[ 9. Conscienciar la població sobre els 
valors de la mobilitat sostenible i segura. 
[ 10. Coordinar-se amb els municipis 
veïns. 

6 anys

El desplegament del Pla es farà a través 
de 40 actuacions que podeu consultar 
a  l’apartat “Viure / Mobilitat i transport” 
de www.elprat.cat. El Pla es desplegarà 
durant els 6 anys propers, després dels 
quals caldrà actualitzar-lo ❧
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El autobús 165 funcionará 
durante el mes de agosto 

La línea 165 de autobús, conocida 
como Prat Exprés, va a sufrir dos mo-
difi caciones importantes de manera 
inminente. Las negociaciones entre el 
Ayuntamiento de El Prat, transmisor de 
las demandas ciudadanas, y la empresa 
operadora TMB (Transports Metropoli-
tans de Barcelona), han dado como re-

sultado que el 165 funcionará a partir 
de este año durante el mes de agosto 
y, por otro lado, acortará su recorrido.

Demanda satisfecha

El 165, único servicio exprés de una ciu-
dad del Delta con Barcelona, interrum-
pía su servicio cada mes de agosto. La 

También acortará su recorrido: tendrá origen y fi nal en el barrio de La Granja, pues más 
allá el número de pasajeros desciende mucho, debido en parte al impacto del metro

continuidad de la línea durante 
todo el verano era una de las 
demandas más frecuentes en 
los últimos años, ya que mu-
chas personas siguen traba-
jando en agosto y necesitan de 
este servicio. La demanda, por 
fi n, ha quedado satisfecha.

Recorrido más corto

A partir de este mes, la línea 
165 tendrá su inicio y fi nal en 
la av. del Remolar, a la altura 
del barrio de La Granja. El mo-
tivo de esta medida es la baja 
demanda que experimenta la 
línea en su tramo fi nal. No obs-
tante, cabe recordar que existe 
otro autobús, el 65, que tiene el 
mismo recorrido que el 165 en 
todo el núcleo urbano.

La baja demanda en este tra-
mo fi nal se debe a la baja densi-
dad de población del barrio de 
Sant Cosme en relación al resto 
de la ciudad, a su menor índice 

de movilidad obligada y, especialmente, 
al impacto de la entrada en servicio de 
la línea L9 del metro. Se calcula que el 
metro ha captado un 30% de los pasaje-
ros que antes utilizaban el 165, hasta el 
punto de que la media de pasajeros por 
autobús del 165 en su tramo fi nal es de 
sólo 5 personas ❧

El bus 165 no hará vacaciones en el mes de agosto.
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L’any 2015 es van produir 530 accidents 
de trànsit al Prat, un 12% més que l’any 
anterior. Tot i així, aquest augment va 
correspondre a incidents lleus en què 
només es van produir danys materials. 
Per contra, els accidents amb danys per-
sonals van disminuir, fi ns al punt que no 
se’n va produir cap de mortal. 

Aquestes dades, facilitades per la Po-
licia Local del Prat, corresponen al seu 
àmbit d’actuació, és a dir, el nucli urbà, 
les rondes que el circumval·len i la car-
retera i passeig de la platja. Altres vies 
externes a la ciutat, com l’autovia de 
Castelldefels o el Cinturó Litoral, són 
competència dels Mossos d’Esquadra.

El perfi l majoritari dels conductors im-
plicats en accidents són homes d’entre 
41 i 45 anys que condueixen un turisme 
i que han envestit un altre vehicle.

Causes principals

Entre les causes directes dels accidents 
cal destacar les distraccions. L’ús inade-
quat dels dispositius electrònics (mò-
bils, navegadors...) genera situacions de 
risc. Entre les causes indirectes cal des-
tacar els excessos de velocitat i la inges-
ta d’alcohol i drogues.

2015: cap 
accident 
mortal

La Policia Local lluita 
contra la sinistralitat

Imatge de la ronda de Llevant, una de les vies amb més volum de trànsit del Prat.

També a peu

L’ús dels dispositius no només afecta 
els conductors, sinó que cada cop són 
més els vianants que caminen distrets i 
creuen les calçades amb els ulls posats 
en les pantalles, sense parar atenció al 
seu entorn.

Lluita contra la 
sinistralitat viària

La Policia Local impulsa accions trans-
versals amb diferents departaments 
de l’Ajuntament per lluitar contra la 
sinistralitat viària: estudis dels mapes 
d’accidentalitat, millores en la senyalit-
zació, formació a les escoles, etc ❧

Objectius 
principals
Dins l’àmbit del control del 
trànsit, el cos de la Policia Local 
té defi nit un objectiu general i 
un altre d’específi c. L’objectiu 
general és reduir l’índex de 
sinistralitat viària de la ciutat. 
L’objectiu específi c és protegir 
els vianants, ciclistes i motoristes 
en tractar-se dels col·lectius 
més vulnerables i que, per tant, 
requereixen una especial protecció.
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Amazon abrirá en 2017
y creará hasta 1.500 empleos

El centro logístico que la empresa es-
tadounidense de comercio electrónico 
Amazon construirá en el parque de ne-
gocios Mas Blau II de El Prat comenzará 
a funcionar en otoño de 2017 con una 
plantilla inicial de 500 trabajadores/as. A 
partir de entonces, y en un plazo de tres 
años, llegará a dar empleo a 1.500 perso-
nas, según la propia compañía. Las obras 
comenzarán este mes de julio.

El Ayuntamiento de El Prat ha acordado 
con Amazon que las personas deman-
dantes de empleo de nuestra ciudad ten-
gan prioridad a la hora de ser contratadas 
para el nuevo centro logístico. La multina-

cional se ha comprometido a buscar pri-
mero en El Prat los perfi les profesionales 
que necesitará, y que son muy diversos: 
directores/as de operaciones, ingenieros/
as, personal de recursos humanos, infor-
máticos/as, profesionales que se encar-
garán de preparar los pedidos, etc. 

Servei Local d’Ocupació

Las personas de El Prat que buscan tra-
bajo y están interesadas en esta posibili-
dad pueden inscribirse en el Servei Local 
d’Ocupació, en el Centro de Promoción 
Económica del Ayuntamiento (c. de les 
Moreres, 48, tel. 93 478 68 78). 

El centro logístico tendrá una superfi -
cie de más de 60.000 m2. La elección del 
Mas Blau II por parte de Amazon no es 
casual, ya que se encuentra muy cerca 
del aeropuerto, del puerto, en plena área 
metropolitana de Barcelona y cerca de 
los sectores de actividad económica del 
delta del Llobregat.

La nueva infraestructura de Amazon 
en El Prat formará parte de la red logís-
tica europea de la compañía, integrada 
por más de 29 centros en siete países 
diferentes ❧

Vídeo en www.elprat.tv

Las personas de nuestra ciudad que buscan trabajo tendrán prioridad 
a la hora de ser contratadas para el nuevo centro logístico

                  Imagen virtual del futuro centro de Amazon en el parque de negocios Mas Blau II de El Prat.
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Agus Morales va començar a signar els 
seus primers articles al periòdic Delta 
i a la revista Onada de Cultures quan 
encara era estudiant de periodisme. 
Ara, amb 32 anys, és un dels joves 
professionals que creuen en la força 
del coneixement i en la necessitat 
que algú expliqui el que passa al 
món. Després d’una experiència de 
més de 5 anys com a corresponsal al 
sud asiàtic, és un dels impulsors de la 
revista 5W, que es qualifi ca com un 
recull de cròniques de llarga distància. 
Tot i amb això, l’Agus segueix enyorant 
el periodisme més proper, el local.

“Hi ha moltes 
històries 
humanes que 
intentem 
explicar. Com 
a nou mitjà, 
tenim una 
funció social, 
que és arribar 
on altres no 
arriben”

Agus Morales
Periodista 
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Agus Morales és del Prat i li agrada dir que és 
del Prat, no de Barcelona. Des de fa uns quants 
anys, el seu lloc per viure és el món, ja que des 
que va començar com a becari de l’agència infor-
mativa EFE ha estat treballant a l’Índia i cobrint 
notícies com a corresponsal d’aquesta agència 
en diversos països en confl icte com el Pakistan 
i l’Afganistan. Una de les notícies més mediàti-
ques que va cobrir va ser la mort de Bin Laden en 
mans dels americans.

La mort de Bin Laden va impactar el món. 
Com la vas viure des d’allà?
Aquesta és una de les notícies de les quals 
t’assabentes quan ja ha succeït, i la informació 
prové directament de la Casa Blanca. Així que, 
per a mi, va ser més important recollir i explicar 
les experiències de la gent que ho ha viure de 
prop: veïns, militars...

Ara ets un dels impulsor de la revista 5W, 
una publicació que uneix el tradicional 
paper amb les eines tecnològiques més 
capdavanteres per donar a conèixer de 
primera mà el que passa al món i tractar 
les notícies quan deixen de ser-ho en els 
mitjans tradicionals.
Explica’ns com va sorgir 5W i per què?
Va néixer de la passió pel món i pel periodis-
me d’un grup de nou persones que treballem en 
diverses parts del planeta, encara que som de 
Catalunya, Madrid i Euskadi. Vàrem pensar que 
volíem explicar les coses sobre el terreny, sobre-
tot quan aquestes notícies deixen de ser-ho en 
els grans mitjans. També volíem, i volem, donar 
gran importància a la fotografi a, com una part 
substancial del relat. 

Quan les coses deixen de sortir a la prem-
sa deixen d’interessar. Com us ho feu per-
què les vostres històries tinguin el seu 
públic?
Explicant allò que passa, encara que el tema no 
sigui notícia o que deixi de ser-ne a les televi-
sions. Hi ha moltes històries humanes darrere de 
cada informació, que els grans mitjans tradicio-
nals no poden publicar a causa de la mateixa 
inèrcia del sistema. Com a nou mitjà, tenim una 
funció social, que és arribar on altres no arriben, 
donar veu a les poblacions més oblidades, als 
confl ictes no tractats i als temes silenciats.

Per fer això que feu es requereix indepen-
dència econòmica i política. Vosaltres en 
teniu de les dues?
Sí, nosaltres en tenim. No depenem de ningú. 

Ens fi nancem a través de les subscripcions dels 
nostres lectors i dels diners d’un crowdfunding 
(micromecenatge) que vàrem fer per començar 
a caminar. No pretenem fer-nos rics. Som molt 
feliços fent el que ens agrada i tenint els diners 
sufi cients per pagar uns sous dignes als profes-
sionals que hi treballem.

Com a nou mitjà, Internet i les xarxes so-
cials hi juguen un paper important? Quina 
valoració en fas?
Imprescindible. Sense Internet no hauria estat 
possible. Nosaltres compaginem el paper escrit 
amb les xarxes socials a tots els nivells, perquè 
creiem que el paper és molt vàlid per explicar 
històries en profunditat, i per això editem una 
revista anual. D’altra banda, publiquem un text a 
través de Twitter o fem un Periscope sobre temes 
d’interès. Ara el periodisme és horitzontal, la co-
municació directa amb el lector és fonamental.

També vas treballar durant un temps a 
Metges sense Fronteres, on vas tractar de 
prop temes com el de les persones refu-
giades. Com veus la situació actual?
Actualment el tema de les persones refugiades 
surt a la premsa perquè ara Europa està impli-
cada en aquest problema. Però s’està parlant 
més d’Europa que del confl icte de les persones 
refugiades, quan, de fet, aquest és un problema 
global. Hi ha 40 milions de persones que són 
desplaçats interns, que no arriben a Europa, sinó 
que estan en països d’Àfrica, Àsia, etc., gent que 
està fugint de les guerres i de la misèria, sense 
cap ajut ni refugi. 

Aquest tema està marcant un punt 
d’infl exió en la història d’Europa?
Aquest és un dels elements que està canviant la 
identitat d’Europa i que en defi nirà l’anatomia. 
Els valors de solidaritat no són tan sòlids com 
crèiem i el paper dels estats europeus és lamen-
table. Ara, el nou enemic d’Europa és la població 
refugiada.

Què creus que pots fer per lluitar contra 
la injustícia del moment?
Crec que l’únic que podem fer és ser allà i expli-
car-ho. Em sento un privilegiat per poder trans-
metre les històries que gent generosa m’explica 
sense tenir cap obligació de fer-ho. Les cròniques 
sense ànima ja no interessen ❧

Més informació: http://www.revista5w.com/ 

[ Dolors Pérez Vives ]                             

S’està parlant més 
d’Europa que del 
confl icte de les 
persones refugiades, 
quan, de fet, aquest és 
un problema global. 
Hi ha 40 milions de 
persones que són 
desplaçats interns, que 
no arriben a Europa, 
sinó que estan en 
països d’Àfrica, Àsia, 
etc., gent que està 
fugint de les guerres, 
sense cap ajut ni refugi.

Hi ha moltes històries 
humanes que els grans 
mitjans tradicionals 
no poden publicar a 
causa de la mateixa 
inèrcia del sistema. 
Hem de donar veu 
a les poblacions 
més oblidades, als 
confl ictes no tractats i 
als temes silenciats.
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torna a Segona Divisió B

L’AE Prat ha tornat per la porta gran a la 
categoria de bronze del futbol estatal. 
L’equip ha quedat campió de Tercera 
amb registres de rècord, i ha aconse-
guit pujar al primer intent, superant 
l’Osasuna B. 

L’entrenador Pedro Dólera ha tornat a 
entrenar a la seva ciutat. Amb el seu fi -
del Dani Contreras, ha confeccionat una 
plantilla guanyadora, amb homes de 
la seva confi ança com Toni (a qui ja va 
entrenar com a cadet i juvenil a la Ter-
lenka), Javi Lara o Putxi; veterans com 
Fede o Nacho del Moral; jugadors amb 
experiència com Rafa, Jaime, Ignacio o 

Sascha, i joves com Jordi, Albarran, Aitor 
Lario o Eric.

Un equip molt pratenc

L’equip ha estat el més pratenc dels 
últims anys, amb l’entrenador, els capi-
tans (Toni i Jaime), i el defensa Eric com 
a veïns de la ciutat. La comunió entre 
afi ció i equip ha estat total al llarg de la 
temporada. El Sagnier va estar ple per 
a l’anada del play off d’ascens contra 
Osasuna, i el camp navarrès de Tajonar 
va acollir la visita de més de 400 afi cio-
nats del Prat, el desplaçament esportiu 
més nombrós de la història de la ciutat.

L’equip començarà a fi nals de l’agost la 
temporada a Segona B, un campionat 
difícil on estaran històrics com el Sa-
badell o els fi lials de Barça, Espanyol o 
València. El repte serà no patir i assolir 
la permanència brindant una gran cam-
panya en el retorn a la categoria. Per fer-
ho, el club ha renovat part de la plan-
tilla, de la qual s’han acomiadat alguns 
dels jugadors històrics de l’entitat ❧

Vídeo a www.elprat.tv

[ José David Muñoz ]

L’equip ha estat el més pratenc dels últims anys, amb l’entrenador i tres jugadors 
veïns de la ciutat. La comunió entre afi ció i equip ha estat total durant la temporada

L’Ajuntament 
va oferir 
una recepció 
ofi cial a 
l’equip, que 
va saludar 
l’afi ció des del 
balcó de la 
Casa de la Vila.

Segona B, un repte
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El CB Prat ha renovat Roberto Sánchez com a entrenador 
del primer equip per a la propera temporada, que serà la 
segona del tècnic pratenc. El conjunt “pota blava” ha tancat 
una temporada positiva a la LEB Or, assolint la permanència 
a la darrera jornada. D’altra banda, també continuaran 
dirigint els seus equips Jordi Ribas al sènior 1, Joan Aguado 
al sènior 2 i Luis Rueda al sènior femení; 4 entrenadors 
pratencs i formats al club pels 4 equips sènior de l’entitat.

                                        CLUB BÀSQUET PRAT: MATEIXA CATEGORIA, MATEIX ENTRENADOR Els Víkings Vòlei Prat han tancat la millor temporada de la 
història del club. L’equip masculí, en l’any del seu debut a 
Primera Nacional, ha aconseguit classifi car-se per disputar les 
fases d’ascens a la Superlliga 2, la segona màxima categoria 
del voleibol a Espanya, a Valladolid. El club ha guanyat una 
plaça per a la Superlliga 2 per a la propera temporada, 
però hi ha hagut de renunciar per motius econòmics. 
Els èxits del voleibol pratenc han continuat amb l’equip 
femení, que ha assolit l’ascens a Primera Divisió Catalana. 

GRAN TEMPORADA DELS VÍKINGS VÒLEI PRAT

FOTO: VALLAVOLEY

Nou rècord de participació als Jocs Escolars de Futbol Sala: aquest curs hi han participat prop de 
700 infants de la ciutat amb gairebé la totalitat de les escoles del Prat implicades. A la foto, imatge 
de la jornada de cloenda, celebrada al CEM Julio Méndez. Vídeo a www.elprat.tv

JOCS ESCOLARS DE FUTBOL SALA 
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El club de futbol Atlètic Prat ha signat la millor 
temporada de la seva història. L’equip masculí amateur 
ha aconseguit el títol de lliga i l’ascens a 2a catalana. 
Per la seva banda, l’equip femení amateur s’ha quedat 
a les portes d’un ascens històric. El club continua 
apostant per la formació de base del futbol femení.

                  TEMPORADA HISTÒRICA DE L’ATLÈTIC PRAT 

L’equip sènior femení de l’AE Bàsquet 
Pratenc ha aconseguit el campionat 
de lliga de Tercera Catalana i l’ascens a 
Segona. Ha estat una gran temporada, 
en la qual l’equip només ha perdut 
tres partits en tot el curs i s’ha 
mostrat com el clar dominador del 
grup. El repte del grup serà créixer 
i consolidar la nova categoria.  

LES NOIES DE L’AE BÀSQUET PRATENC, CAMPIONES

Una autèntica llegenda del bàsquet, el gran Audi Norris, 
va assistir al lliurament de premis de la lliga amateur 
Bàsquet Legends League de la nostra ciutat. A la foto, 
Norris (a l’esquerra) amb els premiats i amb el tinent 
d’alcalde d’Esports, Juan Pedro Pérez Castro (dreta).

AUDI NORRIS, AMB LA BÀSQUET LEGENDS LEAGUE
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