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El Prat renova el web
municipal www.elprat.cat

Telèfons
[ Emergències

EL PRAT

2
octubre

16

112

[ 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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Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a
www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.

Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
del Flickr que apareix al web municipal: www.elprat.cat
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Un total de 3.120 infants i joves

del Prat han participat
en alguna de les múltiples i diverses activitats d’estiu que s’han realitzat de juny a setembre a la
nostra ciutat. Aquesta xifra suposa un increment del 15% respecte de l’any passat. En consonància,
el nombre d’inscripcions (un infant pot participar en més d’una activitat) també ha crescut,
concretament un 14%, passant de 8.184 l’any 2015 a
UN 15% MÉS
les 9.303 d’enguany. Aquest estiu l’Ajuntament del Prat
El nombre d’infants i joves
també ha atorgat beques i ajuts perquè ningú no es
que aquest estiu han
quedés sense activitat aquest estiu. En total s’hi han
participat en activitats
destinat més de 100.000 €. Al voltant de 900 nens, nenes
d’estiu ha estat de 3.120, un
i joves del Prat d’entre 3 i 18 anys han tingut accés a
15% més que l’any passat
una d’aquestes beques. Vídeo a www.elprat.tv

❧
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D

esprés d’una revolució tecnològica que ha succeït en poc més de deu anys, ens trobem de ple en el que
s’anomena la societat digital o de la informació. Els serveis que es reclamaran d’aquí a poc temps segurament
seran prou diferents d’ara. Ja es parla de l’Internet de les coses, de les ciutats intel·ligents, dels cotxes sense
conductor i de noves idees que, segur, han de venir i que seguiran canviant conceptes i visions que fins ara
teníem establerts. Quin paper ha de jugar l’Administració en tot això? Des de l’Ajuntament del Prat fa temps
que es treballa en la línia de governar de forma oberta, transparent, relacional i amb voluntat de servei.
Estem posant en marxa estratègies internes i amb la ciutadania que fomentin la col·laboració i la cocreació;
posant la tecnologia al servei de les persones, i no al revés, i obrint nous canals d’atenció i comunicació que
millorin el contacte i la relació amb els pratencs i les pratenques.

La setmana passada vam
posar en marxa el nou web
www.elprat.cat, un dels

La setmana passada vam posar en marxa el nou web www.elprat.cat, un dels projectes que forma part

projectes que forma part de

de l’estratègia de transformació digital que es du a terme a l’Ajuntament des de fa anys, una nova plataforma

l’estratègia de transformació

amb una visió transversal i alhora especialitzada en els diferents àmbits i amb un disseny adaptat a qualsevol

digital que es du a terme a

dispositiu. Aquest web és un exemple de l’esforç de l’Ajuntament per treballar de forma transversal, en

l’Ajuntament des de fa anys.

projectes en què intervenen diferents departaments, unificant les bases de dades i la informació, utilitzant
tecnologia de programari lliure i posant en marxa un pla de formació digital per disposar de professionals
que puguin oferir un servei millor. Us convido a guardar l’enllaç a l’escriptori i a portar sempre elprat.cat
a la vostra butxaca.

La ciutadania, al centre d’un
ajuntament en xarxa

Lluís Tejedor
L’alcalde
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espués de una revolución tecnológica que ha sucedido en poco más de diez años, nos encontramos de
lleno en lo que se llama la sociedad digital o de la información. Los servicios que se reclamarán en poco
tiempo seguramente serán bastante diferentes a los de ahora. Ya se habla de la Internet de las cosas,
las ciudades inteligentes, los coches sin conductor y de nuevas ideas que, seguro, tienen que venir y que
seguirán cambiando conceptos y visiones que hasta ahora teníamos establecidos. ¿Qué papel debe jugar la
Administración en todo esto? Desde el Ayuntamiento de El Prat hace tiempo que se trabaja en la línea de
gobernar de forma abierta, transparente, relacional y con voluntad de servicio. Estamos poniendo en marcha

La semana pasada pusimos

estrategias internas y con la ciudadanía que fomenten la colaboración y la cocreación; poniendo la tecnología

en marcha el nuevo web

al servicio de las personas, y no al revés, y abriendo nuevos canales de atención y comunicación que mejoren

www.elprat.cat, uno de

el contacto y la relación con los y las pratenses.

los proyectos que forma
parte de la estrategia de

La semana pasada pusimos en marcha el nuevo web www.elprat.cat, uno de los proyectos que forma

transformación digital

parte de la estrategia de transformación digital que se lleva a cabo en el Ayuntamiento desde hace años,

que se lleva a cabo en el

una nueva plataforma con una visión transversal y a la vez especializada en los diferentes ámbitos y con un

Ayuntamiento desde hace

diseño adaptado a cualquier dispositivo. Este web es un ejemplo del esfuerzo del Ayuntamiento por trabajar

años.

de forma transversal, en proyectos donde intervienen diferentes departamentos, unificando las bases de
datos y la información, utilizando tecnología de software libre y poniendo en marcha un plan de formación
digital para disponer de profesionales que puedan ofrecer un mejor servicio. Os invito a que guardéis el
enlace en vuestro escritorio y tengáis siempre elprat.cat en vuestro bolsillo.

16

EL PRAT

8
octubre

16

Les 4 claus
[1]
L’Ajuntament ofereix cada
dia més serveis digitals per
facilitar i obrir noves vies
de relació i comunicació
amb els pratencs i les
pratenques, a fi de millorar
la seva qualitat de vida.

[2]
El nou web té un disseny

Un nou web
que acosta
l’Ajuntament a
la ciutadania

adaptatiu pensat per a
ser utilitzat tant a través
de l’ordinador com,
especialment, a través
del telèfon mòbil, i també
de la tauleta digital.

[3]
La nova plataforma
web no és només un
gestor de continguts,
sinó també una eina de
gestió interna per als
treballadors i treballadores
de l’Ajuntament.

D

[4]
Durant els propers anys
se seguirà treballant per
consolidar el projecte de
l’”e-Administració”, l’oficina
virtual, la transparència
i les dades obertes.

es del 13 de setembre passat, el web municipal www.elprat.cat està totalment
renovat. Aquesta transformació integral
és un dels projectes de l’estratègia digital del consistori pratenc, que treballa des de fa temps per oferir un millor
servei on la ciutadania estigui al centre
d’un ajuntament en xarxa.
L’Administració municipal ofereix
cada dia més serveis digitals per facilitar
i obrir noves vies de relació i comunicació amb els pratencs i les pratenques,
amb un objectiu final senzill però fonamental: donar un millor servei a la ciutadania o, en altres paraules, aprofitar la

tecnologia digital per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
Un altre dels objectius del nou portal
és reforçar la presència digital i els actius
del Prat més enllà del nostre territori.
L’ecosistema digital
El nou web és una de les eines de
l’ecosistema digital que està construint
l’Ajuntament, format per diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Flickr...),
aplicacions mòbils (app) —Seguretat
Ciutadana; Familyar; Agenda Cultural;
Amb tu, un Prat millor...—, butlletins informatius, etc.
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En aquest context, el nou web municipal té un disseny adaptatiu pensat per a
ser utilitzat tant a través de l’ordinador
com, especialment, a través del telèfon
mòbil, i també de la tauleta digital.
El Prat per temes
El web municipal funciona com a contenidor i aglutinador de tota la informació
que genera aquest ecosistema digital.
Per facilitar la consulta, el contingut no
es presenta amb visió departamental
sinó temàtica. No interessa tant el qui
sinó el què, el com i el quan. Hi trobem 8

grans àrees temàtiques: Persones; Turisme i territori; Urbà; Esports; Cultura; Digital; Educació; i Empresa, comerç i ocupació. Com en el web anterior, l’actualitat
té un paper destacat, amb la publicació
de notícies i de l’agenda d’activitats i
de cursos. Els temes més importants o
de més actualitat apareixen destacats,
alhora que es facilita l’accés a totes les
xarxes socials.

un disseny basat en blocs, fàcil de comprendre al primer cop d’ull.

Imatge i disseny

Eina de gestió interna

El nou web incorpora la nova imatge
corporativa de l’Ajuntament i presenta

La nova plataforma web no és només un
gestor de continguts, sinó que és també

Canvi tecnològic
L’Ajuntament ha canviat el sistema tecnològic de gestió dels continguts per passar
d’un web estàtic a un web dinàmic. Això
també ha comportat un estalvi econòmic, ja que el nou gestor, Open CMS, és
un software lliure anomenat Drupal.
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El nou web
municipal té
un disseny
adaptatiu
pensat per a
ser utilitzat
tant a través de
l’ordinador com,
especialment,
a través del
telèfon mòbil,
i també de la
tauleta digital.

Professionals
formats
Desenes de treballadors i
treballadores municipals han
rebut formació específica sobre
manteniment i actualització de
continguts de les diferents àrees
temàtiques del nou web, així
com sobre la gestió de les xarxes
socials. Internament, l’Ajuntament
ha creat un protocol que defineix
els mecanismes de coordinació
i compartició entre cada àrea
municipal pel que fa a l’àmbit digital.

una eina de gestió interna per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament,
ja que permet la planificació i avaluació
de les activitats així com la recollida de
dades per a la seva posterior explotació.
També té incorporat el nou aplicatiu de
gestió de les activitats educatives que
s’ofereixen a les escoles de la ciutat.

llant per consolidar el projecte de l’”eAdministració”, l’oficina virtual, la transparència i les dades obertes, convertint el
canal digital en el preferent per a la relació amb les persones i les empreses, i entre el personal intern de l’Administració,
per tal d’oferir un millor servei

❧

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Si teniu alguna proposta,
dubte o comentari sobre
el nou web municipal
podeu enviar un missatge a
web@elprat.cat

Transformació digital
L’estratègia digital i la posada en marxa
d’aquest web són dues de les accions definides al Programa d’Actuació Municipal.
Durant els propers anys se seguirà treba-

Gairebé 100
canals socials
Actualment, l’Ajuntament disposa
de gairebé 100 canals de xarxes
socials. Són canals d’atenció
i participació ciutadana on es
responen les consultes de la
ciutadania i on es comparteixen
continguts d’interès.

Cultura digital
Des de l’Ajuntament s’estableixen
els procediments necessaris per
als col·lectius de persones que,
per edat, formació o cultura, no es
poden moure amb facilitat en el
mitjà digital. L’Ajuntament posa
a l’abast gran quantitat de cursos
entorn de les eines digitals.
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Miguel Ángel Ochoa Oliva

Jordi Ibern i Tortosa

Bona Festa Major! Un any
de grup municipal

Y con septiembre llega
la Fiesta Mayor

Ara fa un any us felicitàvem, per primera vegada, la Festa Major
des d’aquest espai. Enguany ho tornem a fer desitjant-vos que la gaudiu
i treballant per aconseguir que, ben aviat, sigui una Comissió de Festes
Popular Ciutadana, amb el suport de l’Ajuntament. Ja fa un any que estem
dins l’Ajuntament. Hem estat molt actius i us volem fer un petit resum
del que hem anat fent. Hem obert el despatx municipal, cada dimecres,
per atendre aquelles persones que ens fan confiança per ajudar-les. Hem
proposat que l’autobús de la platja funcioni durant els caps de setmana
d’hivern. Hem plantejat temes com les millores que s’han de fer al c/ Eusebi
Soler, facilitar a aquelles persones aturades, mitjançant elprat.tv i el
Centre de Promoció Econòmica, que puguin fer el seu videocurrículum per
arribar més lluny en la seva recerca de feina, que l’autobús 165 funcioni
durant els caps de setmana i el mes d’agost, etc. Als plens hem presentant
i votat mocions per eliminar l’índex hipotecari de l’IRPH, en suport al
Correllengua 2015, per l’eradicació de l’assetjament del col·lectiu LGTBI als
espais juvenils, per la defensa del Delta de l’Ebre, per aprovar que Anem a
Mil l’adhesió al projecte “No puc esperar” per millorar la vida als malats
de Crohn i de colitis ulcerosa i vam votar a favor d’aturar l’enderroc del
Teatre Artesà. Seguirem treballant perquè entre totes i tots Decidim El Prat!

Septiembre significa el fin de un verano en el que espero hayáis
podido disfrutar del merecido descanso. Pero en nuestra ciudad septiembre
significa también Fiesta Mayor. Seguro que, si habéis tenido la oportunidad
de disfrutar de este verano en otras ciudades como la nuestra o en pueblos
más pequeños, habréis asistido a unas fiestas mejores, más divertidas y
más imaginativas que a las que Tejedor nos tiene acostumbrados.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

¿Por qué las ciudades de nuestro entorno tienen unas
fiestas con mejores conciertos, mejores actuaciones y con un mejor
entretenimiento para niños, jóvenes y mayores? ¿Por qué muchos
pratenses nos desplazamos a las fiestas de otras ciudades pero muy
pocos de nuestros vecinos vienen a las nuestras? ¿Es que acaso los
pratenses estamos condenados a tener cada año la misma Fiesta Mayor?
No creo que sobre nosotros exista tal condena. Lo que pasa en nuestra
ciudad es que tenemos un alcalde anclado en el tiempo, que no ha
querido contagiarse de las ideas de los jóvenes que lo rodean y que está
convencido de que a todos nos gustan las fiestas que a él le gustan. Espero
que pronto nuestra ciudad tenga una Fiesta Mayor más participativa, más
diversa y con algo más de nivel artístico; en definitiva, la Fiesta Mayor que
nos merecemos y que se merecen especialmente los jóvenes. Mientras
tanto, ¡feliz Fiesta Mayor 2016!
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Democràcia en funcions

Compromisos ciudadanos

Arriba setembre i encetem un nou curs polític que es preveu
mogut i farcit d’esdeveniments importants. A nivell espanyol, ens trobem
que les eleccions generals del 26 J no han servit per desbloquejar
l’escenari, tal i com demostra l’intent d’investidura fallit de Mariano
Rajoy. La incapacitat política dels principals líders polítics espanyols
i la manca de cultura del pacte en són els principals motius.

Desde los comicios, nuestra formación política, surgida de un
sector de la población harto del “prometer y poco hacer” de nuestros
políticos, ha tenido un objetivo claro: velar por los derechos fundamentales
del mayor número de ciudadanos de nuestro municipio, principalmente de
aquellos que más apoyo necesitan. Por ello adquirimos un compromiso:
destinar la mayor parte de nuestros ingresos como grupo municipal a
fines sociales, a cualquier proyecto que vaya acorde con nuestro ideal
politicosocial y a causas que creamos necesarias. Si todos aportáramos
nuestro granito de arena (tiempo, dinero, objetos, oficios, etc.) en la medida
de las posibilidades de cada cual, poco a poco, lograríamos un cambio en
nuestra sociedad actual, volviéndola un poco más humana y propiciando la
aparición de una equidad real.

Pel que fa als anhels catalans de celebrar un referèndum, xoquen
amb el fet que la democràcia a l’Estat segueix en funcions. És a dir, ni hi
és ni se l’espera per enlloc. De fet, si algun dels grans partits haguessin
acceptat la celebració d’un referèndum, ja hi hauria govern. Davant
d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat de Catalunya seguirà
amb el full de ruta que ens ha de dur a la independència. La primera
fita rellevant que tenim al calendari és la qüestió de confiança a la qual
se sotmetrà el president Puigdemont el proper 28 de setembre i que ha
de servir per donar un nou impuls al projecte de construcció d’un nou
país. Malgrat tot, nosaltres seguirem treballant pel Prat i per Catalunya.
Com diu la nostra sardana, “en apuntar la tardor ja el Prat s’engalana
ballant la sardana de Festa Major”. Bona Festa Major a tothom!
http://convergents.cat/elprat/

Nuestro fin es claro y conciso: seguiremos desempeñando
nuestras labores de la mejor forma que sepamos, y actuaremos siempre por
y para nuestro pueblo. Dicho esto, y teniendo presente la inminente llegada
de nuestras fiestas, en las que esperamos que en años venideros se ofrezca
una mayor participación a los vecinos de El Prat, sólo desearos y esperamos
que tengan una bona Festa Major!
@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Tornem-hi!

Tornem a començar

Després del descans estival comencem un nou curs, no només
acadèmic. La situació en què es troba la relació de Catalunya amb la
resta d’Espanya requereix una solució capaç d’assolir un ampli suport
aquí i allà. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut que
havia votat la ciutadania catalana va deixar en suspens la via del pacte. El
govern del PP nega directament el problema, mentre que el govern català
l’aprofita per sumar arguments i suports al seu projecte separatista.

Arriba setembre, aquest any amb la sensació que el clima polític es
troba en una espècie de pantà en el qual ningú sap clarament on es troba
la sortida. La impossibilitat de formar govern a l’Estat sembla abocar-nos
a unes terceres eleccions en un any. Possiblement cal pensar en reformes
a la llei lectoral que ajudin a formar governs en situacions d’empats, sense
obligar ningú a renunciar als seus principis ideològics. Són comprensibles
les reticències a donar suport de manera activa o passiva a aquells que són
adversaris electorals. També a Catalunya la situació continua estancada, amb
una evident incapacitat per portar a la pràctica un anomenat “full de ruta”
amb més incògnites que certeses. Aquesta unidireccionalitat al Parlament
comporta la impossibilitat de governar amb normalitat; una situació complexa
que també ens conduirà a unes noves eleccions, aquesta vegada amb un
adjectiu diferent: el 2015 eren “plebiscitàries” i ara volen qualificar-les de
“constituents”. En definitiva, noves eleccions autonòmiques que pretenen
donar sortida a un altre “embolic” polític. La democràcia parlamentària és
un sistema en el qual la ciutadania ha escollit els seus representants perquè
governin durant un període, i quan aquest finalitza la ciutadania ratifica o
nega la confiança escollint nous representants. Mala cosa si en comptes
de governar el que es fa és estar en permanent campanya electoral.

A Madrid, la cosa tampoc és fàcil. Pedro Sánchez s’ha
mantingut ferm en la seva decisió de no facilitar la investidura
de Mariano Rajoy, i ara se’ns obre un nou període en el qual les
forces que volen el canvi han d’encarar la possibilitat de formar
un govern que posi fi a la provisionalitat que viu Espanya.
I a casa nostra, la Festa Major. Aquests dies de finals de setembre
de cada any ens fan més fàcil la tornada a la realitat postvacacional;
uns dies de festa, amb molt de color i amb molta personalitat, amb
activitats per a tothom i que ens donen, si més no, l’oportunitat
de sortir al carrer per gaudir de la ciutat. Bona Festa Major!
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Septiembre

El hombre y la tierra

Comienza un nuevo curso y una nueva dirección de nuestro partido
en Catalunya, a la cual damos la enhorabuena. Quiero felicitar también a
Carmelo Declara, elegido por unanimidad portavoz del Círculo de Podemos
El Prat. Estoy segura de que hará un excelente trabajo y que conjuntamente
haremos crecer cada día más a Podemos El Prat. Ya tenemos nuestro web
(www.podemoselprat.info), donde podéis encontrar toda nuestra
información. Este 11 de septiembre fue especial: se celebró el 40 aniversario
del estallido de libertad que supuso la primera Diada de la democracia en
Sant Boi, un día en el que todas las personas que lucharon para levantar
pueblo a pueblo la Catalunya que hoy tenemos reivindicaron una Catalunya
popular, obrera, plural y diversa. Esto nos recuerda hoy que, como dijo
Salvador Allende en su último discurso, del que también este 11 de
septiembre se cumplieron 43 años, “la historia es nuestra y la historia la
escriben sus pueblos. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano
que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre, para construir una sociedad mejor.” Seguiremos luchando
por la libertad, la justicia y los derechos sociales, que es la base de una
sociedad verdaderamente democrática. Solo me queda desearos una bona
Festa Major a tothom porque la cultura es patrimonio de sus gentes.

Estornino pinto, zorzal común, ánade real, gallineta común,
gaviota reidora, gaviota patiamarilla, faisán, cotorra argentina, cotorra de
Kramer, paloma bravía, conejo, garza, jabalí, paloma torcaz, tórtola turca,
zorro, cormorán grande, visón americano... Todas estas especies tienen
dos cosas en común: la primera, que viven al lado nuestro dentro de los
espacios naturales, y la segunda, que son especies cuya caza se permite de
manera legal con permisos otorgados por la Generalitat.

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

Este verano se ha producido una gran alarma social tras la
publicación en redes sociales de unas imágenes donde se veían cazadores
exhibiendo orgullosos un gran número de aves abatidas dentro del entorno
rural de nuestro municipio; por un lado, por la ignorancia de esta práctica
habitual que muchos desconocíamos y, segundo, por el temor de saber
que se está cazando en espacios naturales muy transitados por familias y
deportistas. Rogamos al equipo de gobierno que explique a la ciudadanía
las motivaciones de estas cacerías en los entornos rurales y garantice que se
están cumpliendo todas las medidas de seguridad para evitar accidentes.
Feliz Fiesta Mayor / Bona Festa Major
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

octubre
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VIDA PRATENCA

COMMEMORACIÓ DE LA DIADA NACIONAL
Un any més, la pl. del Mestre Estalella, al voltant de l’escultura “Arc d’esperança”, va acollir el 10 de
setembre passat l’acte de commemoració de la Diada Nacional al Prat. Després d’una ballada de sardanes,
representants polítics i entitats van fer les seves respectives ofrenes florals. Vídeo a www.elprat.tv

10 INFANTS SAHRAUÍS PASSEN
L’ESTIU AMB FAMÍLIES DEL PRAT

EL PRAT
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Aquest any han estat 10
els nens i nenes sahrauís
que han passat l’estiu amb
famílies del Prat que els
han acollit. El programa
“Vacances en pau”, que fa
una quinzena d’anys que
impulsa l’associació “El Prat
amb el Sàhara”, permet que
aquests infants passin els
mesos de més calor fora dels
campaments de refugiats
del desert algerià on viuen.
Vídeo a www.elprat.tv

PRAT ESPAIS CANVIA D’UBICACIÓ
L’empresa municipal d’habitatge
i aparcament Prat Espais va
traslladar abans de l’estiu la seva
oficina. De la ubicació anterior,
carretera de la Bunyola, 49, ha
passat a un espai més ampli
situat al número 74 de l’av. de
l’Onze de Setembre, davant
de les Cases de la Seda. La
major amplitud de les noves
instal·lacions permeten donar
un millor servei a la ciutadania.
www.pratespais.com

VIDA PRATENCA

EL PRAT GAUDEIX DE LA SEVA PLATJA, DE DIA I DE NIT
El Prat ha viscut una temporada de platja magnífica. Les analítiques periòdiques han revelat que la qualitat de l’aigua ha estat excel·lent per
al bany al llarg de tot l’estiu. Malgrat les altes temperatures, les atencions per picada de medusa han estat menys que en anys anteriors,
gairebé als nivells mínims de l’any 2009. El banc de sorra que s’ha format després de l’aportació d’arena ha actuat com a barrera natural,
alhora que s’ha fet vigilància amb moto aquàtica i caiac de la possible presència de bancs de meduses, fet que ha permès avisar amb prou
antelació els banyistes. L’afluència a la platja ha estat molt alta, fins al punt que ha estat necessari tallar els accessos per carretera un dia al
juny, cinc al juliol i un a l’agost. Però la platja no només s’ha gaudit de dia, sinó també de nit, amb festes i activitats a les guinguetes o
mirant pel·lícules a la sorra, ja que el Prat ha estat enguany una de les seus del Cinema Lliure a la Platja, amb la projecció de tres films.

EL PRAT
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SANT POLLÍN, XXÈ ANIVERSARI DELS MÚSICS DE DIABLES DEL PRAT I COVA DEL FOC
LES BOTIGUES SURTEN AL CARRER
El primer cap de setmana de setembre es va celebrar
una nova edició de la Fira Fora Stock a l’av. Verge de
Montserrat / Coronel Sanfeliu, i una Fira de Gangues
al c. Frederic Soler. Les botigues van sortir al carrer
a vendre productes amb grans descomptes.

El 7 de juliol passat el parc del Fondo d’en Peixo va acollir
la celebració de tres esdeveniments relacionats amb el
món de les bèsties de foc i els diables: Sant Pollín, el XX
aniversari dels músics de Diables del Prat i la Cova del Foc.
La festa va durar des del matí fins a ben entrada la nit, amb
un munt d’activitats diferents. Vídeo www.elprat.tv
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Activistes dels drets
humans ens visiten

PROGRAMACIÓ COMPLETA

El Prat participa de nou a les Jornades Ciutats
Defensores dels Drets Humans i podrem escoltar
les experiències de viva veu dels protagonistes

LA CLOENDA, AL PRAT

EL PRAT
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Imatge de les jornades celebrades l’any passat al Prat.

Del 26 de setembre al 7 d’octubre, diverses persones activistes dels drets
humans procedents de països com Síria, Perú, Uganda, Xina, Hondures, Brasil,
Colòmbia, Palestina i Ruanda visitaran
quinze municipis catalans, entre els
quals el Prat, amb motiu de la celebració

de les IV Jornades Ciutats Defensores de
Drets Humans.
Aquestes persones donaran a conèixer
la tasca que fan als seus països, a fi de
conscienciar la ciutadania catalana de la
importància de la solidaritat i el suport
internacional a les seves lluites.

Trobareu més informació
i la programació completa
de les jornades al web
municipal www.elprat.cat

La nostra ciutat acull
aquest any la cloenda de les
Jornades Ciutats Defensores
dels Drets Humans

Al Prat tindrem l’oportunitat d’escoltar
Víctor Ochen, d’Uganda, candidat l’any
2015 a Premi Nobel de la Pau per la seva
tasca d’ajut a nenes violades i nens mutilats per la guerra; Esperanza Huayama,
de Perú, presidenta de l’Associació de
Dones de Huancabamba, que van patir
esterilitzacions forçoses durant el govern d’Alberto Fujimori; Essam Daod,
metge palestí fundador de Humanity
Crew, que dóna suport a les persones
refugiades que arriben a l’illa grega de
Lesbos, i Rebiya Kadeer, activista dels
drets humans a la Xina.
Participació
d’alumnes del Prat
A més, alumnes d’ESO i batxillerat del
Prat participaran al Fòrum dels Drets
Humans amb Essam Daod i Jeison Castaño (Jeihhco), activista que treballa per
la convivència a les comunes de Medellín (Colombia) a través del hip-hop

❧

Jo puc!, un servicio municipal
de apoyo a la inserción laboral
El curso pasado, 371 personas de El Prat con dificultades para hallar empleo fueron
atendidas en alguno de los espacios de este servicio, que crece año tras año
ción y acompañamiento laboral básico, alfabetización
digital y apoyo emocional
con técnicas como el coaching. En los últimos años
estos espacios se han ido
ampliando en función de
las necesidades con talleres
como reciclaje de muebles,
huertos grupales, costura,
etc. Durante este curso pasado, un total de 371 personas fueron atendidas en
los diferentes espacios del
servicio Jo puc!.
Mayores de 45

Entrega de diplomas a las personas que finalizaron el curso de mozo de almacén.

“Jo puc!” es el nombre de un servicio
municipal de acompañamiento y apoyo
a la inserción laboral de personas con
dificultades para hallar empleo. Este servicio ofrece espacios, talleres y formaciones para la mejora de las competencias personales y profesionales.

Jo puc! fue creado por los Servicios Sociales municipales, con la colaboración
del Centro de Promoción Económica y
de las entidades sociales que trabajan
para la inserción laboral.
El servicio se inició con tres espacios
de apoyo complementarios: orienta-

A principios de 2015 se
puso en marcha un nuevo
espacio de apoyo intensivo y adaptado al colectivo
de personas de más de 45
años. Este espacio incluye
la figura de la prospectora
laboral, cuyo objetivo es intermediar con el tejido empresarial de El Prat en coordinación con el Centro de Promoción
Económica. También incluye formaciones laborales de baja exigencia y corta
duración, propuestas en función de las
necesidades empresariales detectadas
y de los perfiles atendidos. Este año se
amplía a mayores de 30 años

❧
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Oficina móvil de
recogida de denuncias
La Policía Local ofrece este servicio a las
personas que tienen dificultades para
desplazarse a la comisaría de la c. Riu Llobregat

La oficina móvil es un servicio
dirigido únicamente a tres
colectivos de personas: de
edad avanzada, con movilidad
reducida y comerciantes
IDÉNTICA VALIDEZ

Las denuncias que se
tramitan en la oficina móvil
tienen idéntica validez
a las presentadas en la
comisaría de la Policía Local

estos casos— la furgoneta se desplaza a
donde están estas personas y se formaliza allí la denuncia. Quienes no cumplan
estos requisitos y puedan desplazarse sin
problemas serán informados de la necesidad de personarse en comisaría.

EL PRAT

Cuatro tipos
de denuncias
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SÓLO PARA TRES COLECTIVOS
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Nueva oficina móvil de la Policía Local.

La Policía Local de El Prat ha puesto en
servicio una oficina móvil de recogida
de denuncias. Se trata de una furgoneta equipada con la tecnología necesaria
para tramitar en ella denuncias, con la
misma validez que las que se presentan
en la comisaría de la c/ Riu Llobregat, 2–4.

Este novedoso servicio está pensado
únicamente para personas que tienen
dificultades para trasladarse a comisaría,
ya sea por su edad avanzada, dificultades
de movilidad o bien porque son comerciantes que no pueden abandonar su establecimiento. En estos casos —y sólo en

La oficina móvil atiende cuatro tipos de
denuncias, en los que la Policía Local
tiene competencias: hurtos, robos en el
interior de vehículos, robos de vehículos
y pérdidas de documentos.
La oficina móvil también estará presente en acontecimientos con gran
acumulación de personas (Fira Avícola,
conciertos de Fiesta Mayor, etc.). En estos casos sí que atenderá a cualquier
persona que se halle en el lugar y quiera
formalizar una denuncia

❧

Video en www.elprat.tv
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Luis Bermejo, Guillermo Toledo i Alberto San juan

Quin paper ha jugat la monarquia a Espanya en els últims quaranta anys? Per acomplir quines
finalitats? Quins són els objectius de la monarquia espanyola de cara a les pròximes dècades?
El rey és una ficció amb un personatge central que s’anomena Joan Carles I.
Un home que, a l’epíleg de la seva vida, cau del cim al soterrani. Si més no, simbòlicament. Un home
que, segons sembla, ja no serveix. Tot i que va fer molt de servei. Però, en què? A qui?

Teatre Modern. Diumenge 30, a les 19 h. Entrada: 15 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

TEATRE

T eatre i dansa

La Perla 29

Dansa d’agost
de Brian Friel
Records plens de
nostàlgia d’un agost
que va canviar la vida de cinc germanes que
viuen juntes a un petit poble d’Irlanda.

Teatre Modern. Divendres 14, a les 21 h
Entrada: 15 €
Cia. Passabarret

Rodolfo y Rita
Acrobàcia, il·lusionisme, transformisme,
malabars, humor i amor ...

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 29, a les 18 h

DANSA

Quejío i andante

Homenatge a Carmen Amaya

Cia. Sólodos

Sazón

Combinació del llenguatge
contemporani, de dansa i veu
i poemes d’ Empara Rosselló,
inspirat en Carmen Amaya.

Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 2, a les 19 h
Entrada: 8 €

Granados, works for piano
Un dels pianistes de més projecció del panorama
nacional presenta un concert monogràfic d’Enric
Granados en el marc del centenari de la seva mort.

M úsica

Festival benèfic de dansa i ball
Organització: Voluntaris de l’AFA Baix
Llobregat

Teatre Modern. Diumenge 2, a les 18 h
Entrada: 12 €

Daniel Ligorio

Espectacle on el cos i la
utilització de la llum,
el color o la imatge,
s’uneixen i es fonen.

Teatre Modern
Diumenge 23, a les 19 h
Entrada: 12 €

Stereoparty: Viva
Suecia + White Bats

Jam Session
Tarda de música en directe per
conpartir amb altres músics.

La Capsa. Diumenge 16, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 9, a les 19 h
Entrada: 12 €

Nit d’ànimes a
La Capsa

The Pinker Tones

Cada any
fantasmes
i ànimes en
pena, monstres i altres
criatures fan
la seva peregrinació a La Capsa. Un
ritual ple de foscor, on no pot faltar
la música!

Rolf&Flor a Londres
Espectacle acústic per a tota la família en què The
Pinker Tones canten les noves cançons i els seus hits.

La Capsa. Diumenge 23,
a les 12 h. Entrada: 6 €

(menors de 3 anys, entrada
gratuïta)

“Tríptic dels silencis”

X errades

Festib@ll

amb Pau Bou Jordà
L’actor, autor i director teatral
pratenc ens parlarà de tres autors
i de la seva proposta literària i
teatral: Francesc Fontanella, Felip
Cortiella i Carme Montoriol. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dijous 6, a les 19.15 h

Trobada amb Jordi Coca
L’escriptor Jordi Coca ens visita acompanyat de Núria
Beitia, per intercanviar punts de vista sobre la seva
novel·la La nit de les papallones. Per donar el tret de
sortida al curs lector dels clubs de lectura de la ciutat.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 19, a les 19 h

Les festes del segell Subterfuge
són ja una tradició. Aquesta
vegada arriben al Prat dues bandes amb directe potent i temes
excel·lents.

La Capsa. Dissabte 15, a les 23 h
Entrada: 10 €anticipada, 14 €
guixeta

“Del suelo (a)parte”
amb Pepe Maiques

Pepe
Maiques
dóna veu
poètica a
la ràbia
i la impotència
desfermada en mirar a aquells
que no veiem, als sense veu ni
sostre, ni terra a on arribar.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 21, a les 19 h

La Capsa. Dilluns 31, a les 23 h

Tertúlies d’art
Un espai per conèixer artistes de
la nostra ciutat.
Amb la col·laboració de La Saleta
de l’Escola d’Arts del Prat

Centre d’Art Torre Muntadas
Dimarts 25, a les 20 h

“Foc de camp”
Xerrada sobre l’excursionisme i
l’escoltisme. Activitat paral·lela de
l’exposició “Gran Recorregut. L’excursionisme i l’escoltisme al Prat”.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 27, a les 19.30 h

NOVES EXPOSICIONS

E xposicions

100 anys
impulsant
l’aviació
La Fundació
Parc Aeronàutic de Catalunya ens
convida a fer un recorregut per la
història de l’aviació al Prat.

Biblioteca Antonio Martín
Del 3 al 22 d’octubre

#microcuentos
#macroilustrados

#microcuentos és
un hashtag on
@LuisJHigueras
escriu els seus
petits contes de 140
caracters, ara il·lustrats pels alumnes
de l’Escola d’Arts del Prat.
Organització: Escola d’Arts del Prat

La Saleta. Del 3 al 30 de novembre

Castanyades

Gran Recorregut. L’excursionisme i l’escoltisme al
Prat
El Prat té una llarga tradició en el món de l’excursionisme i de l’escoltisme.
Aquesta exposició és un
repàs de la seva història.
La UEC i els agrupaments escoltes i guies,
Anton Vilà i Conxita Busquets són els
protagonistes.

Cèntric Espai Cultural
Del 14 d’octubre al 10 de desembre
Inauguració: divendres 14, a les 19 h

14è Clic Prat. Mostra’ns la
Festa Major
Exposició col·lectiva de les obres presentades al concurs de Festa Major “Clic
Prat”

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 21 d’octubre al 20 de novembre
Inauguració: divendres 21, a les 20 h

Espectacle d’animació infantil al
voltant la llegenda de la Castanyera.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 27, a les 17 h

Ens ajudes a resoldre el misteri de l’assassinat
de La Castanyera i alliberar-nos del seu esperit? Si tens entre 12 i 18 anys i no tens por a
les ànimes perdudes t’esperem.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 28, a les 18 h. Places limitades

Consulta totes les castanyades populars a www.elprat.cat

El cine de Frida

C inema

La vida empieza hoy
Un grup de persones de la tercera edat
assisteixen a unes classes de sexe on els hi
recorden que el seu cos encara està viu.
Organització: Assoc. Dones Progressistes
Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Dijous 5, a les 17.30 h
Cine Club

An (Una pastelería en Tokio) de Naomi Kawase
2015, Japó. Idioma: japonès (VOSE)
Sentaro té una petita pastisseria a Tokyo en la que serveix dorayakis (pastissets farcits d’una salsa anomenada an). Una simpàtica
velleta s’ofereix a ajudar-lo.

Cine Capri. Dimecres 26, a les 20 h

Aprenent a mirar,
aprenent a fer. 40 anys de
formació artística al Prat
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 29 de novembre

Concurs social de
l’Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 20 d’octubre

Club excursionista d’Art
El Club es trasllada a Vic, per visitar
ACVIC.
Cal inscripció prèvia a unzip@elprat.cat

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 1, a les 9.30 h

Fotofesta

Qui va matar La Castanyera?

Castanyada popular i
animació infantil

ENCARA POTS VISITAR

Jornada d’activitats, xerrades, demostracions i
exposicions relacionades
amb el món de la fotografia i al voltant d’un tema
central: el dia i la nit a la ciutat.
Tot el programa a www.ccjardinspau.org

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 22, a partir de les 11 h

#Mementomori

d’Alícia Duran
Estrena del curtmetratge realitzat
pels alumnes de l’Escola d’Arts del
Prat i dirigit per Alícia Duran, sobre
com una família s’enfronta a la pèrdua.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 8, a les 20 h

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: El Hogar de Miss Peregrine para

niños peculiares (30 de setembre, 1 i 2 d’octubre) i
Inferno (14, 15 i 16)
Altres pel·lícules: Los 7 magníficos, Ozzy, Doctor Extraño,
Trolls, Un monstruo viene a verme, etc.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la
web www.cinecaprielprat.com

TEATRE

Activitat recomanada per
a nens i nenes, de 3 a 7 anys

El conte del gegant DumDum i la petita Tulipa

L’hora del conte

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 1. Contes a palau,
amb Blai Senabre
Dissabte 8. Litros y litros de amor,
amb Lídia Clua
Dissabte 15. Contes de la muntanya,
amb Anna G. Cuartero
Dissabte 22. Contes d’animals,
amb Anna García
Dissabte 29. Contes sorpresa,
amb Santi Rovira

I nfantil

Taller del dimecres

LECTURA

Dissabte 22, a les 10.30 h. L’hora

dels nadons: Bitxos amb Cia. Patawa

Dijous 28, a les 18 h. Storytime (conte en anglès): A present for Granny

13è concurs Petits
Contes
Centre Cívic Jardins de la Pau
Rebuda de contes a partir del
17 d’octubre

Laboratori de lectura
Hi havia una vegada
amb Marta Roig

Activitat
adreçada a
famílies amb
infants entre
4 i 9 anys
Descobreix la màgia dels llibres en
família.

Biblioteca Antonio Martín. Dijous
20, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Cia. Animamundi

Espectacle de joc
i màgia d’ombres.
Després de l’espectacle taller de construcció d’un titella.

Centre Cívic
Jardins de la Pau
Diumenge 9, a les 12 h. Entrada: 1,5 €
Zum Zum Teatre

La nena que vivia en una
capsa de sabates

La protagonista viu
dins d’una capsa de
sabates, amb por
de sortir i ser lliure.
L’amistat l’ajudarà
a superar les seves
angoixes.
Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern. Diumenge 16, a les 18 h
Entrada: 6 €

TALLERS

Art en família

Un viatge de color amb Viajelogía
Activitat recomanada per a nens i nenes de
4 a 9 anys, acompanyats d’adults
Canviarem formes, l’exterior de les coses i
en generarem de noves!

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 16, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

Activitat recomanada per a nens i nenes
de 4 a 8 anys
Receptes de cuina, amb Stella Rubio
I si agafem els llibres de cuina i fem la nostra
recepta inventada?

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 19,
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

KIT(Klub Infantil Tecnològic)

Fàbrica de monstres

Activitat recomanada per a nois i noies
de 9 a 12 anys
Construïm monstres a partir de tot tipus de
deixalles tecnològiques.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 20, a les 17 h. Cal inscripció prèvia

JOCS

Racó del Joc

Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 17.30 h
Grup de grans (de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 1. Estampació de samarretes
Dissabte 8. Fang
Dissabte 15. Construcció de titelles
Dissabte 22. Panellets

Club de gastronomia

amb Rosa Farrés
La xef del restaurant La
Lluna en un Cove visita la
cuina del Ribera.

Centre Cívic Sant Jordi –
Ribera Baixa. Dilluns 24,
a les 19 h. Entrada: 4 €

Activitats de lleure
del mes d'octubre

DEL 17 AL 31 D’OCTUBRE

DIJOUS 20

DIMECRES 26

EXPOSICIÓ: La ciutat accessible

TALLER DE JARDINERIA:
Hort i horta al balcó!

EXCURSIÓ: El tren del ciment, Jardins
Artigas i dinar

Maqueta realitzada pel grup de treball
de marqueteria de l’Associació de
Persones amb Discapacitat del Prat,
per conscienciar de com l’accessibilitat
aporta beneficis a les persones amb
discapacitat, els infants, la gent gran i
la millora de qualitat de vida per a tota
la població.
Casal de Gent Gran el Remolar
Entrada lliure

Aprendrem a cultivar les nostres
verdures i hortalisses, i ens
emportarem un record del taller a
casa!
Lloc: Casal Gent Gran Remolar,
de 17 a 19 h
Informació i inscripcions: Programa
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 4 €

Tindrem un dia mogudet! Visitarem l’antiga línia del
ferrocarril de via estreta, que històricament unia
l’antiga fàbrica de ciment Asland amb Guardiola de
Berguedà. A continuació farem una visita guiada
als Jardins de ca l’Artigas, que foren dissenyats
per l’arquitecte modernista Antoni Gaudí entre el
1905-1906. Finalment dinarem tots junts!
Informació i Inscripcions: Programa de Lleure
de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 35 €

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

Les entitats
de Sant
Cosme
estaran
presents
al festival,
a través
d’un estand
informatiu
sobre els
seus serveis
i activitats.

Inscripcions a la Mostra
d’Entitats
[ Fins al 30 de setembre estan obertes
les inscripcions per a la 14a Mostra
d’Entitats, que se celebrarà els dies 16,
17 i 18 de desembre, en el marc de la
Fira Avícola. Les entitats interessades
han d’omplir el formulari que trobaran
a la web http://mostraentitats.
elprat.cat. Com l’any passat, es farà
el Chicken’s Run i el Circuit d’Activitats
per als infants.]

Beques per a educació
superior

El festival Esperanzah!
creix en temps i en espai
Activitats durant tota la primera setmana d’octubre
La vuitena festa de l’Economia Solidària
durarà tota una setmana, la primera
d’octubre, per tal de reivindicar la lliure
circulació de persones. Però també creixerà en espai, ja que vol enviar una caravana a Melilla per denunciar la situació
que es dóna a la frontera.
Dedicat a les persones
refugiades
L’Esperanzah! d’enguany estarà dedicat a
les persones refugiades i a les ONG que
hi treballen, com Proactiva Open Arms,
Stop Mare Mortum, Pallasos en Rebeldía
o Dones Rumb a Gaza, entre d’altres. Per
això s’ha decidit substituir les entrades
per donacions mínimes de 12 € que donaran accés al recinte habilitat al parc
Nou durant els tres dies de concert (7, 8
i 9 d’octubre). Entre els artistes que pujaran a l’escenari hi destaquen Els Catarres,

Rapsusklei o Los Ganglios, que debuten
al festival. No hi faltaran altres grups compromesos com Marinah, Ojos de Brujo,
El Niño de la Hipoteca o La Sra. Tomasa,
entre d’altres.

[ L’Ajuntament ha obert una
convocatòria de beques per a la
gent jove de la ciutat nascuda entre
els anys 1986 i 1998, de famílies
amb dificultats socioeconòmiques,
empadronades al Prat, i que acreditin
estar cursant estudis superiors de
cicles formatius, cicles d’arts plàstiques
i disseny, ensenyaments artístics,
esportius, idiomes en escoles oficials
EOI i estudis universitaris (graus,
màsters i doctorat). Les beques
van a cobrir despeses de matrícula,
material didàctic i transport interurbà
al centre educatiu. Les sol·licituds
s’han de presentar a l’OIAC entre el
3 i el 21 d’octubre. Més informació a
www.joves.prat.cat.]

Si ets emprenedor/a
tens premi

Caravana a Melilla
Al marge dels tres dies de concerts
hi haurà activitats amb una caravana
d’artistes com l’humorista italià Leo
Bassi, els Txarango o Amparo Sánchez,
d’Amparanoia. És la mateixa caravana
de Pallasos en Rebeldía i la Fundació
Esperanzah amb què es pretén arribar a
Melilla per denunciar les polítiques migratòries a Europa i a favor de la lliure
circulació de persones. Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb el festival
Festiclown

❧

Tota la informació a www.esperanzah.cat

[ Enguany, el concurs d’idees i /o
projectes empresarials El Prat Emprèn,
que convoca l’Ajuntament del Prat
mitjançant l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i Ocupació, arriba
a la 10à edició. L’objectiu dels premis
és fomentar la cultura emprenedora
al Prat i reconèixer les iniciatives i
projectes desenvolupats entre l’1
d’octubre de 2015 i el 15 d’octubre
de 2016. Si us hi voleu presentar
trobareu tota la informació a
www.economia.elprat.cat.]
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El dia 12 de setembre van començar les classes. A la foto, una aula de l’Escola Joan Maragall de la nostra ciutat.

Educació, cultura i
24
comunitat: el triangle clau

EL PRAT

octubre

16

El model que impulsen l’Ajuntament i la comunitat educativa del Prat entén que
l’àmbit educatiu no és només l’escolar, sinó també el cultural, l’esportiu, el de lleure...

Vivim una transformació social i cultural,
amb noves formes de comunicació, relació i accés al coneixement, que obliguen
a replantejar què és l’educació i quin
paper hi juguen la comunitat i el territori. L’Ajuntament del Prat entén que
el temps educatiu no és només l’espai
escolar, sinó també el cultural, l’esportiu,
el de lleure... Aquest model, que planteja
una continuïtat entre el temps lectiu i el
no lectiu, entre l’educació formal i la no
formal, genera contextos educatius que
acompanyaran els infants i adolescents
a temps complet.
Pràctiques educatives
culturals i artístiques
Al Prat s’estan desenvolupant diferents
experiències en aquesta línia, de for-

ma conjunta entre els centres educatius, l’Ajuntament i la comunitat, amb
pràctiques educatives majoritàriament
de tipus cultural i artístic. Per exemple,
quatre centres de la ciutat disposen
d’instruments i de professionals de
l’Escola Municipal de Música en horari
lectiu. Aquestes accions segueixen en

l’àmbit extraescolar, promovent la participació de l’alumnat en altres espais
artístics de la ciutat.
D’altra banda, s’ha iniciat una tasca per
afavorir la participació d’entitats culturals del Prat de l’àmbit del teatre, les arts
visuals i la cultura popular en activitats
dels projectes educatius dels centres
escolars, tant en horari lectiu com no
lectiu.

Les xifres del curs

Tallers per a l’èxit escolar

Enguany s’han escolaritzat al Prat
539 infants de 0 a 3 anys, 5.829
d’educació infantil i primària,
2.361 d’ESO. A batxillerat s’han
matriculat 551 alumnes i 965 ho
han fet als cicles formatius de FP.

Un altre exemple són els tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar. Ja fa
dos cursos que gairebé tots els centres
de primària i secundaria, conjuntament
amb l’Ajuntament, ofereixen un suport
individualitzat a l’alumnat com a estratègia d’atenció a la diversitat i promoció

MÚSICA, TEATRE, ARTS...

L’Escola Municipal de Música
i entitats culturals de teatre,
arts visuals o cultura popular
participen en diferents
activitats educatives a la ciutat

SUPORT INDIVIDUALITZAT

Al voltant de 300 alumnes
de la ciutat reben suport
professional individualitzat
en tallers que promouen
l’èxit escolar

APRENDRE I FER SERVEI ALHORA

Es potencien els programes
d’aprenentatge i servei, en
què l’alumnat, alhora que
es forma i aprèn, ofereix
un servei a la comunitat
Un pare recull el seu fill a l’Escola Bressol Municipal El Cabusset.

EL PRAT
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Primer dia de classe a l’Institut Ribera Baixa 1.

de l’èxit escolar. El curs passat es van fer
20 tallers amb 275 alumnes, amb professionals de l’àmbit educatiu i social.
Enguany se n’incrementarà el nombre.
Aprenentatge i servei
Els projectes d’aprenentatge i servei,
desenvolupats en alguns centres de
primària i secundaria, permeten que
l’alumnat, a més d’aprendre, desenvolupi una acció de servei a la comunitat.

Alguns exemples són els projectes LECXIT, de suport a la lectura; Connecta
Jove, amb l’aprenentatge i aplicació
d’estratègies digitals, i altres projectes
amb actuacions mediambientals, esportives o de caire social.
Preparant nous projectes
Aquesta visió sobre el temps educatiu,
la seva pluralitat, la necessària integració dels diferents àmbits d’intervenció

(acadèmic, cultural, artístic, lleure..) i la
proposta de donar continuïtat als principis d’equitat, qualitat i innovació entre el temps lectiu i no lectiu és la línia
en la qual vol aprofundir l’Ajuntament
del Prat, ampliant els projectes que ja
s’estan desenvolupant i promovent-ne
de nous amb la participació de tota la
comunitat educativa

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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Tarifació social a les
escoles bressol
L’Ajuntament manté un any més la tarifació social a
les escoles bressol municipals, que bonifica des d’un
15% a un 65% del preu del servei d’escolaritat, en
funció de la renda i del nombre de membres
de la unitat familiar. Durant l’any passat, un
22% de les famílies (125 ) es van acollir a aquest
ajut. Per a aquest curs, les xifres han augmentat:
l’han sol·licitat el 33% (175 famílies).

Internet i xarxes socials
Al nou web municipal www.elprat.cat el Departament
d’Educació de l’Ajuntament compta amb un espai propi
amb informació sobre els projectes desenvolupats
i diferents serveis d’interès. A banda, sota el nom
“El Prat Educació”, funciona un canal a Facebook i
un altre a Twitter (#elprateduca) on s’exposa i es
comparteix l’actualitat educativa de la ciutat, convidant
a la participació de tota la comunitat educativa (famílies,
docents, alumnat, AMPA, administracions, etc.).

EL PRAT
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Millora dels centres educatius
L’Ajuntament del Prat ha aprofitat els mesos d’estiu per fer
obres de millora, actualització i manteniment dels centres
educatius de la ciutat. Enguany, la inversió ha estat de
700.000 €. S’han fet reformes importants, com la substitució
de tanques perimetrals, el drenatge de patis, pintura, canvi
de la fusteria metàl·lica i millores en l’eficiència energètica,
com l’adaptació de les lluminàries (foto) o de les calderes.

Catàleg d’activitats i
serveis educatius
L’Ajuntament ofereix als centres educatius, amb el catàleg
El Prat Educa, un total de 142 propostes pedagògiques per
treballar amb l’alumnat en temes com el coneixement de
la ciutat i l’entorn, la lectura, les activitats artístiques o
l’anglès. També s’hi ofereixen 43 propostes de suport als
centres. El curs passat s’hi van registrar 56.787 inscripcions.

Inauguració del
curs 2016-2017
Lliçó inaugural i reconeixement
a professorat i alumnat
El 7 de setembre es va dur a terme l’acte
inaugural del curs 2016-2017. L’auditori
del Cèntric es va omplir amb membres
de tots els sectors de la comunitat educativa per sentir Carlos Giménez Romero, que va presentar la ponència “Educación, comunidad y cultura, un triángulo
clave para la convivencia democrática y
la cohesión social”.
Tot seguit es va realitzar el reconeixement a 15 professors i professores amb
més de 25 anys de docència al Prat, que
van rebre un obsequi de part de l’alcalde
i la regidora d’Educació. Van ser Isabel
Marquet (Escola Galileo Galilei), Ana
María Arrabal (Escola Josep Tarradellas),
Conchi Blanco i Esperança Llorens (Mare
de Déu del Carme), Milagros Barba (La
Seda), Ascensión Lamora i Ana Salazar
(Institut Baldiri Guilera), Pere Pont i Javier
Sánchez (Institut Ribera Baixa), Antonio
Ezpeleta, Albert Montori i Jordi Segarra
(Institut Salvador Dalí), Núria Sanahuja
(Servei Educatiu CRP) i Dolors Siles (Centre de Normalització Lingüística).
També va ser reconegut l’alumnat amb
millor expedient acadèmic en l’etapa
postobligatòria, amb un total de 5 alumnes destacats/des: Ruth Altemir, David
Antonio Martínez i Alícia García (Ribera
Baixa), Maria Rey (Salvador Dalí) i Ana
Martínez (Estany de la Ricarda)

❧

Vídeo www.elprat.tv
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De dalt a
baix: Carlos
Giménez
Romero,
durant la seva
ponència; el
professorat
homenatjat
i l’alumnat
amb millor
expedient.

PUBLICITAT
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El Prat rebutja la cacera d’ocells
als conreus i proposa alternatives
Diversos ajuntaments del Parc Agrari reclamen a la Generalitat que la gestió dels
danys per fauna als cultius respecti els valors naturals i la seguretat de les persones
Les autoritzacions són
constants i la presència
de caçadors és habitual.
Aquest estiu, un grup de
caçadors va fer batudes a
Cal Nani, molt a prop d’un
dels camins més transitats
del municipi i a tocar dels
espais naturals.
L’Ajuntament del Prat i la
resta de consistoris consideren que l’ús d’armes de
foc s’hauria de prohibir dins
dels espais d’interès natural,
ja que hi ha altres pràctiques d’eficàcia demostrada.
Nou pla de gestió

Un colom sobrevola un camp de cereal al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Des de fa mesos, diversos ajuntaments
del delta del Llobregat, entre els quals
el del Prat, treballen amb el Parc Agrari i el Consorci dels Espais Naturals del
Delta en l’elaboració d’un protocol per a
la gestió dels danys causats per la fauna
als conreus.

Actualment, l’única eina de gestió que
es du a terme són batudes de caça amb
armes de foc, autoritzades per la Generalitat i sol·licitades per pagesos quan
preveuen que els seus cultius poden
patir algun atac per part d’algun animal,
generalment aus.

El pla de gestió en què treballen els ajuntaments pretén avançar cap a un model
més eficient i respectuós
amb les persones i amb el
medi per solucionar el problema. En els últims mesos
s’han experimentat, en
col·laboració amb la pagesia local, alguns dispositius alternatius
a la caça. Aquests dispositius han tingut
un èxit significatiu pel que fa a la protecció dels conreus i alhora han resultat
ser respectuosos amb la fauna: estels en
forma de falcó, espantaocells visuals i
sonors, gàbies de captura en viu, etc

❧

EL PRAT

29
octubre

16

El comerç
aposta per
la qualitat
Ja són més de 25 les
botigues de la ciutat
amb el segell “El Prat,
comerç de qualitat”
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Fa dos anys es va iniciar el projecte
d’assessorament i acreditació de la qualitat dels establiments comercials de la
nostra ciutat. Avui, més de 25 establiments ja compten amb el distintiu “El
Prat, comerç de qualitat”. Aquest any són
19 els comerços que, entre noves acreditacions i reacreditacions, participen
en aquest programa amb l’objectiu de
millorar la gestió i la competitivitat dels
seus negocis. Enguany s’hi han sumat activitats de venda d’aliments als mercats.
El projecte, promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament amb el suport de la Diputa-

Més de 25 establiments del Prat ja compten amb aquest distintiu.

ció , diagnostica l’establiment per valorarne els punts forts i febles i la implementació de mesures de millora en aspectes de
gestió, màrqueting, instal·lacions i serveis,
etc. El projecte ha merescut el reconeixement de la Federació de Municipis de

Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer,
que l’han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

❧

Per a més informació, truqueu al 93 478 68 78
o escriviu a comerc@elprat.cat

“Tresor:
lingot de
Pota Blava
i cansalada
ecològica
Slow Food
amb pols
d’or de Pota
Blava”. Tapa
guanyadora de
l’edició 2015,
del restaurant
Ona Nuit.

DUES TAPES, DOS PREUS

El preu de la tapa amb Pota
Blava més un quinto de
cervesa serà de 3,5 €, mentre
que la tapa de la casa amb
quinto costarà 2,5 €
ASSESSORAMENT GASTRONÒMIC

Com en l’edició anterior, els
restauradors participants
tornen a disposar d’un
assessorament gastronòmic
per part de diversos xefs

El 8è
Quinto
Tapa
s’acosta
Se celebrarà de l’11 d’octubre a l’1 de novembre
La vuitena edició del Quinto Tapa Pota
Blava se celebrarà entre l’11 d’octubre
i l’1 de novembre, organitzada per
l’Associació de Gastronomia i Turisme

del Baix Llobregat (AGT) amb el suport
de l’Ajuntament del Prat.
Com en l’edició anterior, els restauradors participants tornen a disposar d’un

assessorament gastronòmic per part de
diversos xefs col·laboradors de l’AGT. El
preu de la tapa amb pollastre Pota Blava
més un quinto de cervesa serà de 3,5 €,
mentre que la tapa de la casa amb quinto costarà 2,5 €.
En l’edició del 2015, el Quinto Tapa va
erigir-se com la ruta de tapes amb producte de proximitat més important del
Baix Llobregat i l’àrea metropolitana

❧

Més informació a www.quintotapa.cat
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S

usana Aragón es una mujer discreta,
a la que no gusta el protagonismo
personal pero que disfruta y se siente
orgullosa de haber contribuido a
revalorizar el producto local de El
Prat y a poner a nuestra ciudad en el
mapa de la gastronomía más actual, la
vinculada al producto de proximidad
y al movimiento Slow Food.
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Susana Aragón
Pregonera de la Fiesta Mayor
y chef Slow Food

“Si comes
bien, te
sientes bien”

Con su trabajo en el Ona Nuit, el restaurante
que abrió junto a Óscar Teruelo hace 14 años
—y que ha cerrado temporalmente—, Susana
ha formado parte de estos restauradores jóvenes que han revolucionado la gastronomía en
El Prat. Ha trabajado desde muy joven en la restauración, pero el gran proyecto que le cambió la
forma de pensar y de vivir su oficio fue la gestión
del Ona Nuit.
¿Cómo empezasteis con el Ona Nuit?
Hace 14 años, yo era muy joven y tenía que
formarme, así que estuve profundizando en mi
oficio en la escuela de hostelería Hofmann. El
restaurante era un proyecto apasionante con el
que queríamos hacer una gastronomía elaborada y desenfadada, partiendo de la materia prima
que nos proporciona nuestro entorno agrario.
¿Cómo fue evolucionando el restaurante
con los años?
Poco a poco, con mucho trabajo, sacrificio y humildad... Un punto de inflexión importante fue el
proyecto de Eurovegas. Por suerte no salió adelante, nosotros nos posicionamos claramente en
contra porque teníamos que defender el valioso
territorio donde se cultiva el producto que utilizamos en nuestra cocina, además de ser nuestro
pasado, presente y futuro.
Siempre has apostado por el producto de
proximidad. ¿Por qué?
Porque creo que el consumo local nos hace mejorar a todos, y en El Prat tenemos la suerte de
tener la Carxofa Prat, de gran calidad, y un pollo
con IGP, el Pota Blava, además de un Parc Agrari
con tierras muy fértiles, y a esto se le tiene que
dar valor. Cuando se explica la calidad de estos
productos, se cocinan bien y se dan a conocer,
los clientes los aprecian y los demandan.
Con tu toque actual, divertido y sorprendente a la hora de cocinar estos productos, has ganado varios premios y has
puesto El Prat en el mapa gastronómico
catalán. ¿Cómo te sientes?
Pues para mí ha sido todo un logro. Muy contenta de defender el producto local y de que la
repercusión mediática haya hecho que toda Cataluña vea que en El Prat se está defendiendo la
gastronomía Km0 y de que se reconozca el valor
de nuestros productos agroalimentarios.
Has cambiado el concepto más tradicional
de guisar el Pota blava y la Carxofa Prat.
Hoy en día, la gastronomía es innovación, arte,

revolución… He puesto mi granito de arena proponiendo elaboraciones más divertidas y rompedoras, como el Pollycao, el Trifásico, el lingote de
Pota Blava o el Petit Suisse de Carxofa Prat. Y
por supuesto, nuestro Confit de Pota Blava.
¿Cómo ves la evolución de la gastronomía
en El Prat?
Muy interesante. En los últimos años, con proyectos como el QuintoTapa, la Fira Tapa, el Març
Gastronòmic y la visión y apuesta por parte del
Ayuntamiento, estamos yendo todos a una para
defender nuestros productos y ofrecer una cocina de calidad. Esto ha hecho que la gastronomía
de El Prat adquiera relevancia y que tengamos
más clientes, tanto de El Prat como de fuera. Es
bueno para la imagen de El Prat y la economía
local, tanto para la restauración, el comercio y
los que cultivan en el Parc Agrari.
Desde 2014 formas parte de los chefs
Slow Food. ¿Qué significa esta mención?
Una gran oportunidad de difundir los valores del
territorio, de los productos locales y de temporada, proteger las zonas naturales y dar valor a
nuestros payeses.
El Slow Food, ¿no puede ser una moda
pasajera?
Quiero pensar que no. Quiero creer que estamos
tomando conciencia a la hora de comer y que
nos estamos preocupando por la protección del
planeta. Hago un llamamiento a que comamos
los productos cuando toca y no los traigamos
de otros lugares lejanos. Si no respetamos los
tiempos quitamos valor a esos productos, al trabajo del agricultor que los está produciendo, a la
tierra que estamos protegiendo.
¿Consideras que la buena alimentación es
síntoma de buena salud?
Totalmente. Creo que somos lo que comemos. Si
comes bien, te sientes bien.
¿Cómo te sientes siendo la pregonera de
la Fiesta Mayor de este año?
Muy ilusionada, porque es el reconocimiento del
trabajo de 14 años con el producto local y de mi
aportación para lograr que la gente lo consuma
y lo aprecie. Me siento muy satisfecha y entusiasmada, tanto por este reconocimiento como
por las muestras de cariño de nuestros clientes.
Ahora seguiré ofreciendo una gastronomía local
y de temporada en el Cèntric Gastrobar

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Estamos yendo todos
a una para defender
nuestros productos y
ofrecer una cocina de
calidad. Esto ha hecho
que la gastronomía
de El Prat adquiera
relevancia y que
tengamos más clientes,
tanto de El Prat como
de fuera.

Creo que el consumo
local nos hace mejorar
a todos, y en El Prat
tenemos la suerte de
tener la Carxofa Prat,
de gran calidad, y un
pollo con IGP, el Pota
Blava, además de un
Parc Agrari con tierras
muy fértiles, y a esto se
le tiene que dar valor.
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Beques perquè cap infant es
quedi sense activitat extraescolar
Els ajuts són per a infants i adolescents empadronats al Prat i nascuts entre els
anys 2001 i el 2013, o abans del 2001 si cursen ESO o estan inscrits al CEE Can Rigol
anys 2001 i 2013 (ambdós
inclosos). Excepcionalment,
s’hi inclouen joves nascuts
abans del 2001, sempre
que estiguin cursant l’ESO
o escolaritzats al Centre
d’Educació Especial de Can
Rigol.
Les beques són per realitzar
les activitats extraescolars
que organitzen les AMPA, les
associacions esportives escolars dels centres educatius,
l’Escola Municipal de Música,
l’Escola d’Arts, les entitats de
la ciutat o els cursos de natació organitzats directament
per l’Ajuntament.
Es becarà només una activitat per infant i aquests
ajuts són incompatibles amb
altres ajuts de l’Ajuntament.
A partir del 27
de setembre
Les beques són per a activitats de lleure, esportives, culturals, musicals i artístiques.

L’any passat, l’Ajuntament va posar en
marxa una convocatòria de beques per a
activitats extraescolars adreçades a tots
els nens i nenes de la ciutat. Gairebé 600
infants i joves van gaudir d’aquesta beca,
que comptava amb una partida pressupostària de 117.209 €.

Enguany es fa una nova convocatòria,
perquè cap infant quedi exclòs, per motius econòmics o socials, de fer activitats
extraescolars de lleure, esportives, culturals, musicals i artístiques. Els ajuts van dirigits als infants i adolescents empadronats al Prat que hagin nascut entre els

Les beques es podran
sol·licitar a partir del 27 de
setembre i fins al 14 d’octubre presentant
la documentació a l’Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana (OIAC).
Els formularis de sol·licitud, així com
tota la informació relativa als requisits i
criteris de baremació, es poden consultar a www.elprat.cat

❧
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FLAIXOS D’ESPORTS

CB TERLENKA
El Club Barcelonista Terlenka (a la foto, amb samarreta
blava) inicia la seva segona temporada a la Tercera Catalana.
Hi ha habut canvi d’entrenador, amb l’arribada d’Alberto
López, i molta il·lusió i entrega per continuar sent un dels
equips de moda de la categoria. Vídeo a www.elprat.tv

CURSA XTREME PRAT, EL 8 D’OCTUBRE
Com indica el cartell superior, el 8 d’octubre
se celebrarà la Cursa Xtreme Prat, de 5 km
de recorregut al costat del riu Llobregat. Les
inscripcions estan obertes fins el 23 de setembre.
Més informació a http://coopdecap.cat/event
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INVITACIÓ A PRACTICAR EL SENDERISME
La secció de senderisme de l’associació Amics del Prat
(www.amicsdelprat.cat) convida tothom a qui agradi
caminar a participar en les sortides que fan cada mes. Són
recorreguts a peu d’uns 15-20 km per Catalunya, amb sortida
en autocar des del Prat fins a l’inici de l’etapa i posterior
recollida per tornar a casa. Només cal diposar d’un diumenge
al mes i no cal ser soci d’Amics del Prat. Actualment estan
fent per trams el GR-7, entre la Farga de Moles i Fredes.

ATLÈTIC PRAT DELTA
Aquest estiu ha nascut l’Atlètic Prat Delta, una nova entitat
sorgida de la fusió de l’AE Delta Prat i l’Atlètic Prat. El primer
equip de l’entitat en posar-se en marxa ha estat l’amateur
masculí (de vermell a la foto), que debuta a 2a Catalana, amb
Carlos Rodríguez a la banqueta. Vídeo a www.elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS

TORNEIG DE TENNIS TAULA
El primer cap de setmana de
setembre, el CEM Estruch va acollir
el 7è Torneig de Tennis Taula Prat,
Memorial Ángel Sacristan, organitzat
pel club Tennis Taula Prat.

EL PRAT

37
octubre

CAMPIONAT D’ESPANYA DE PATÍ A VELA

MEMORIAL JOSÉ DURÁN

El binomi Patí Català i el Prat segueix estrenyent-se, i
aquesta vegada la nostra platja ha estat la seu del campionat
d’Espanya d’aquesta modalitat de vela tan arrelada a la
ciutat. Els primers dies de setembre, prop d’un centenar de
patinaires van participar en aquesta cita, amb protagonisme
per a l’equip de regates del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

El 3 de septiembre pasado se llevó a cabo en el
campo de fútbol del Sagnier el VII Memorial José
Durán por séptimo año consecutivo, organizado
por la Asociación Española Contra La Muerte Súbita
Jose Durán #7. Se disputó un partido entre el cadete
de la AE Prat y el del Esport Club Granollers.

AE PRAT
La Segona B torna al Prat. Serà una
temporada dura i combativa, amb
una AE Prat que lluitarà per fer un
bon paper a la categoria, amb el
pratenc Pedro Dólera a la banqueta.
El Sagnier haurà de ser un fortí al llarg
de la competició. A la foto, Nacho del
Moral celebra el gol de l’empat contra
el Lleida Esportiu al Sagnier el 10 de
setembre. Vídeo a www.elprat.tv
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