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clau de la política educativa 
La reutilització dels llibres escolars, un exemple pratenc d’èxit
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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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Una Festa Major amb més 
d’un centenar d’activitats

Premi fotografia reflex: Fernando Vecino.

Vam viure una emocionant jornada castellera amb tres castells de nou descarregats i una plaça de la Vila plena de gom a gom. 

Premi Clic Prat mòbil: @64sergipejoan.

La pluja va marcar l’inici de la Festa Major 2016, fent que l’Esclat 
de Festa a la pl. de la Vila s’hagués d’interrompre i obligant a 
fer el pregó a l’interior del saló de plens. Tot i així, Susana Ara-
gón va fer un emotiu pregó que es va poder seguir en directe a 
través d’El Prat Ràdio. La cultura popular i tradicional va ser de 
nou protagonista, des del Pratifoc a la trobada gegantera, sen-
se oblidar la gran trobada castellera que es va viure dissabte 
a la pl. de la Vila amb els Castellers del Prat, acompanyats dels 

Capgrossos de Mataró, els Castellers de Cornellà i els Castellers 
de Vilafranca, que van oferir castells de primer nivell.

També en va destacar una proposta musical diversa amb les 
actuacions, al Fondo d’en Peixo, d’en Quimi Portet o Martirio i 
els concerts, al pàrquing de l’estació, d’Aspencat i Green Valley 
la nit de divendres i de Macaco i Siniestro Total dissabte ❧

Vídeos a www.elprat.tv

FOTOS 
GUANYADORES

DEL 14È CONCURS 
CLIC PRAT
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                  Multitudinari concert de Macaco al pàrquing de l’estació, amb 
                  més de 15.000 persones.

Els gegants pratencs Rotllà i Griselda, en ple ball al Fondo d’en Peixo.

          La prestigiosa pirotècnia Casa Estalella va signar el piromusical 
          que va acomiadar la Festa fins el proper any. 

Els més petits han gaudit dels diferents espectacles infantils.

El Pollo ha celebrat el seu 25è aniversari durant aquesta Festa Major.
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Novena edició dels
Premis Ciutat del Prat

La gala de lliurament dels Premis Ciutat 
del Prat 2017 tindrà lloc el 21 d’abril al 
Cèntric (en directe a www.elprat.tv). Es 
tracta de la més alta distinció que ator-
ga l’Ajuntament del Prat, que fa una cri-
da a la ciutadania perquè hi participi, tot 
aportant-hi candidats/es.

Tothom pot proposar a l’Ajuntament 
qualsevol nom d’algú extraordinari que 
hagi forjat una trajectòria vital exemplar 
per la seva aportació a la comunitat, que 
hagi engrandit els ideals de llibertat, so-
lidaritat i civisme o que destaqui en el
seu àmbit professional o social. 

Els Premis Ciutat del Prat es van ins-
taurar l’any 2009 i tenen caràcter anual. 
Les candidatures les pot presentar 
qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, al Registre General de 
l’Ajuntament del Prat. També s’hi poden 
fer arribar mitjançant correu certifi cat.

Cal presentar una instància acompa-
nyada de la documentació següent:
[ Document acreditatiu dels mèrits i les 
circumstàncies de la candidatura
[ Currículum vitae de la persona que es 
proposa com a candidata, o memòria
d’activitats en el cas que es tracti de 
qualsevol forma de personalitat jurídica
[ Qualsevol altra documentació comple-
mentària que es consideri convenient,
a l’efecte d’obtenir més informació del 
candidat o candidata ❧

Tothom pot proposar noms de persones o d’entitats del Prat com a candidates 
a rebre un d’aquests guardons, la distinció més alta que atorga l’Ajuntament

Candidatures
Les candidatures es poden presentar 
entre el 14 de novembre de 2016 
i el 13 de gener de 2017. Trobareu 
més informació a l’apartat “La 
ciutat / Premis Ciutat del Prat” del 
web municipal www.elprat.cat.
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En nuestra sociedad, la escuela se ha convertido en la institución socialmente aceptada como herramienta 

que garantiza la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, uno de los puntales básicos de nuestro sistema 

democrático. En la escuela se encuentran las primeras diferencias sociales, culturales o ideológicas, lo que 

supone que es un lugar donde se pueden producir los primeros riesgos de desigualdad y fragmentación 

social.

Ante estos peligros, las administraciones públicas deben actuar con políticas educativas que garanticen la 

igualdad de oportunidades reales. Y, ¿cómo se puede conseguir esta equidad? La única manera es atendiendo 

con los recursos adecuados para cada circunstancia a las personas o grupos con desigualdades educativas 

que requieren una atención especial, con el fi n de conseguir el éxito educativo en todos los sectores sociales. 

Ante la voluntad inequívoca de las políticas educativas del Ayuntamiento de El Prat para garantizar esta 

igualdad de oportunidades, el consistorio incrementa sus recursos para poder asumir acciones como las 

becas comedor, la reutilización de libros de texto, las ayudas a las actividades extraescolares, la tarifación 

social en las guarderías, el apoyo en el proceso de aprendizaje o las becas para estudios superiores.

Hay que empezar a trabajar la cohesión social, la justicia y la diversidad desde la educación, porque ésta es 

la mejor manera de conseguirlo. Y eso es lo que queremos para El Prat.

Cal començar a treballar la 

cohesió social, la justícia i la 

diversitat des de l’educació, 

perquè aquesta és la millor 

manera d’aconseguir-ho.

Hay que empezar a trabajar 

la cohesión social, la justicia 

y la diversidad desde la 

educación, porque ésta      

es la mejor manera de 

conseguirlo.

A l’escola, tothom ha de tenir     
les mateixes oportunitats

Lluís Tejedor  
L’alcalde

la nostra societat, l’escola ha esdevingut la institució socialment acceptada com a eina que garanteix la 

igualtat d’oportunitats de la ciutadania, un dels puntals bàsics del nostre sistema democràtic. A l’escola es 

troben les primeres diferències socials, culturals o ideològiques, fet que suposa que és un lloc on es poden 

produir els primers riscos de desigualtat i fragmentació social.  

Davant d’aquests perills, les administracions públiques han d’actuar amb polítiques educatives que garanteixin 

la igualtat d’oportunitats reals. I com es pot aconseguir aquesta equitat? L’única manera és atenent amb els 

recursos adients per a cada circumstància les persones o grups amb desigualtats educatives que requereixen 

una atenció especial, amb la fi nalitat d’aconseguir l’èxit educatiu en tots els sectors socials. Davant la voluntat 

inequívoca de les polítiques educatives de l’Ajuntament del Prat de garantir aquesta igualtat d’oportunitats, 

el consistori incrementa els seus recursos per poder assumir accions com les beques menjador, la reutilització 

de llibres de text, els ajuts a les activitats extraescolars, la tarifació social a les escoles bressol, el suport en el 

procés d’aprenentatge o les beques per a estudis superiors.   

 

Cal començar a treballar la cohesió social, la justícia i la diversitat des de l’educació, perquè aquesta és la 

millor manera d’aconseguir-ho. I això és el que volem per al Prat.
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Moltes hores de feina i dedicació per part de les AMPA permeten 
tirar endavant el projecte Sorell de reutilització de llibres de text.
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Les 4 claus

[1]

L’Ajuntament del Prat 

destinarà aquest curs 

gairebé 900.000 € a beques i 

ajudes en l’àmbit educatiu.

[2]

El curs passat, uns 2.500 

infants i joves es van 

benefi ciar d’aquests ajuts, 

que s’han incrementat un 

33% en els darrers dos anys.

[3]
Aquest curs, el projecte 

Sorell de reutilització de 

llibres de text ha permès 

una reducció mitjana de la 

despesa familiar en llibres 

i material escolar del 60% 

a primària i del 75% 

a l’ESO. 

[4]
Una de les claus de l’èxit 

del projecte Sorell és la 

implicació de les AMPA, 

que assumeixen la gestió 

del projecte invertint-hi 

moltes hores de feina.

La política 
educativa del 

Prat, per la 
igualtat 

d’oportunitats

L’equitat i la igualtat d’oportunitats regei-
xen les polítiques municipals d’educació 
al Prat. Cal tenir en compte les circums-
tàncies personals, familiars i socials de 
cada infant i jove per evitar que aques-
tes suposin un fre o un obstacle per al 
seu desenvolupament educatiu. Algu-
nes d’aquestes polítiques són univer-
sals, és a dir, s’adrecen a tothom sense 
distincions, i altres són específi ques per 
a casos i circumstàncies determinats. En 
total, l’Ajuntament del Prat destinarà 
aquest curs gairebé 900.000 € a aques-
tes beques i ajudes, un pressupost que 
en els darrers dos anys s’ha incrementat 
en un 33%. El curs passat, prop de 2.500 
infants i joves se’n van benefi ciar. En 

aquest reportatge en repassem les més 
destacades.

Projecte Sorell: 
sostenibilitat i 
reutilització de 
llibres de text

El projecte Sorell de reutilització de lli-
bres de text, nascut el curs 2011-2012 
amb la col·laboració de les AMPA (As-
sociacions de Mares i Pares d’Alumnes), 
vincula tres àmbits: l’educatiu, el social 
i l’ambiental. Aquest projecte s’adreça 
a totes les famílies amb infants esco-
laritzats al Prat, sense distinció. El seu 
objectiu és promoure un consum més 
racional i sostenible dels llibres de text, 
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afavorint l’estalvi de recursos, el reciclat-
ge i la reutilització. A banda dels bene-
fi cis econòmics evidents per a les famí-
lies, el projecte Sorell també potencia 
valors com la cooperació, la solidaritat, 
la proactivitat i la responsabilitat. Més 
enllà dels llibres, Sorell també permet 
racionalitzar altre tipus de material es-
colar i el cost de les activitats educatives.

El curs passat, el projecte es va implan-
tar a tots els centres públics i en un de 

concertat del Prat. Actualment se’n be-
nefi cia gairebé tot l’alumnat de 3r de 
primària fi ns a 4t d’ESO. 

Una de les claus de l’èxit del projecte 
és la imprescindible implicació de les 
AMPA, que assumeixen la gestió del pro-
jecte, és a dir, hi inverteixen moltes i mol-
tes hores i també recursos econòmics. 

Aquest curs 2016-2017, el projecte So-
rell ha permès una reducció mitjana de 
la despesa familiar en llibres i materials 

escolars del 60% a primària i del 75% a 
l’ESO. En el cas de primària, el cost mitjà 
dels llibres per alumne/a, uns 270 €, es 
redueix a uns 108 €. A l’ESO, dels 300 € 
de mitjana s’aconsegueix passar a uns 
70 €. En global, s’arriba a un estalvi acu-
mulat proper a 1.000.000 €.

L’Ajuntament del Prat dóna suport tèc-
nic i econòmic a les AMPA i als centres, 
destinant una partida d’ajut de 95.000 € 
per a fons de llibres i materials ❧ 

Ajuts per a 
activitats 
extraescolars 
i d’estiu
Uns 600 infants i joves de la 
ciutat gaudiran aquest curs 
de beques per a activitats 
extraescolars durant el curs 
(esportives, de lleure, culturals, 
artístiques, musicals...), per 
a les quals l’Ajuntament 
destinarà 106.500 €. En època 
de vacances també s’ofereixen 
beques i ajuts per a activitats. 

Beques per a menjadors 
escolars i escoles bressol
L’Ajuntament garanteix que cap escolar del Prat 
es quedi sense dinar per motius econòmics, 
ja que l’aportació que fa la Generalitat a 
través del Consell Comarcal és insufi cient per 
cobrir la demanda, tot i que el curs passat va 
aportar 594.478 € i se’n van benefi ciar 722 
infants. Les beques per a menjador, basades 
en criteris econòmics, asseguren la ingesta del 
principal àpat del dia, elaborat a més a més 
sota criteris dietètics professionals. Aquest curs, 
l’Ajuntament del Prat destinarà 190.000 € 
a beques i ajuts per a menjadors escolars, de 
les quals es benefi cien uns 260 infants.
També existeixen beques perquè famílies amb 
pocs recursos puguin escolaritzar els seus fi lls 
i fi lles en escoles bressol municipals. Aquests 
ajuts, que reben uns 80 infants, disposen 
d’una partida municipal de 144.000 €.



EL PRAT

11
novembre 16

Beques per a 
estudis superiors
L’Ajuntament ha obert, per segon 
curs consecutiu, una convocatòria 
d’ajuts per facilitar els estudis 
superiors de la gent jove de la 
ciutat que estigui cursant cicles 
formatius de grau superior, estudis 
universitaris, postgraus i màsters 
universitaris. Els ajuts són per a 
despesa de matrícula, material 
didàctic o transport. L’Ajuntament hi 
destinarà aquest curs uns 20.000 €.

Tarifació social a 
les escoles bressol
L’Ajuntament manté un any més 
la tarifació social a les escoles 
bressol municipals, que bonifi ca 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. L’any passat 
s’hi van acollir 207 famílies i 
l’Ajuntament hi destina 134.000 €.

Tallers de suport 
a la promoció de 
l’èxit escolar
275 alumnes de primària i secundària 
van participar el curs passat en 
aquests tallers, on se’ls ofereix 
suport al procés d’aprenentatge 
fent un acompanyament intensiu de 
les seves tasques escolars. El curs 
passat es van impartir 20 tallers 
desenvolupats a 9 escoles i 4 instituts.
L’alumnat, proposat pel mateix 
centre, fa tasques com reforç de 
la lectoescriptura, matemàtiques i 
suport general a l’organització de 
l’estudi. Aquest curs es manté la 
partida destinada per l’Ajuntament a 
aquests tallers, que puja a 69.000 €. 
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¿Por qué será…?
Nuestro ayuntamiento, con muy buen criterio, suele colgar 
símbolos o banderas en la fachada del consistorio para celebrar días 
internacionales como el del orgullo gay, el de la lucha contra el sida y el 
cáncer, etc. Lo mismo ocurre en la celebración de nuestras fi estas como 
la Diada. En el pleno he preguntado en dos ocasiones si este año, con 
motivo del 12 de octubre, nuestra fi esta nacional, colgarían la bandera de 
España en la fachada del ayuntamiento. Y aunque todavía sigo esperando 
respuesta, ya les digo yo que este año tampoco lo van a hacer. La mayoría 
de los pratenses nos sentimos catalanes y españoles. La senyera y la 
bandera española son símbolos que nos representan y nos hermanan. Por 
eso no sé cómo Tejedor y los socialistas toman esta decisión.

Quizás se avergüencen de colgar la bandera de nuestro país. 
Puede que éste, junto con otros temas, sea parte del precio a pagar para 
parecerse cada vez más a los radicales podemitas o a los independentistas. 
O puede que sea un poco de todo.

Conociéndolos, me inclino por que es esto último. Tejedor y los 
socialistas, en su afán de no molestar y ser más independentistas que 
nadie, renuncian a la bandera española en el día de la Hispanidad, dando la 
callada por respuesta.

Poderosa unión
El pasado 1 de octubre tuvimos el placer de acoger en nuestro 
municipio una reunión de los diferentes movimientos sociales, popularmente 
conocida como “La marea de las mareas”. Nunca antes tantos colectivos 
se habían congregado de este modo en nuestro estado. Pudimos disfrutar 
de relatos desde diferentes sensibilidades, dando cabida a la problemática 
actual que pudre nuestro, hasta hace unos años, envidiable sistema. 
Sanidad, educación, pensiones, pobreza energética, vivienda, trabajo digno, 
son algunas de las causas por las que luchan. Entienden que desde una 
coordinación y unión de todos los grupos pueden alzar la voz y que su claro 
mensaje sea más escuchado y llegue más lejos. Su objetivo no es otro que 
conseguir más justicia social, una democracia real y que se nos devuelvan las 
conquistas en nuestros derechos, que paulatinamente nos van arrebatando, y 
que tantas reivindicaciones han costado a nuestros mayores.

Desde aquí quiero dar las gracias a cada uno de los miembros 
de todos los movimientos y a los que han hecho posible que esto suceda. 
Sabemos que en estos tiempos es muy difícil la movilización y es de admirar 
la implicación y el sacrifi cio. Tenemos claro que nuestro futuro depende de 
ello y que la unión hace la fuerza. Esperamos que sea el inicio de algo grande.

    @GuanyemPratLlob          

Quina casualitat!
Un nou ple municipal! En aquest últim, hem presentat 
una moció per, tal com dèiem al nostre programa, ajudar a reactivar el 
Mercat Municipal. Una moció que hem presentat inicialment als mateixos 
paradistes del mercat i que hem consultat amb algunes de les entitats 
que considerem que haurien d’agafar la gestió del servei d’entrega a 
domicili que proposem. Just entrar-la per registre, la persona amb qui 
no hem pogut comentar el tema per agenda, ens comunica que “just 
fa un parell de dies” s’ha aprovat, entre l’equip de govern, fer un estudi 
global per procurar reactivar el Mercat Municipal. Quina casualitat! 
Durant el ple, demanem que presentin la proposta als responsables de 
l’estudi apuntant que els paradistes i les entitats d’economia solidària 
l’han vist amb bons ulls i amb possibilitats per estudiar-la a fons perquè 
considerem que és un projecte viable i que pot donar feina continuada. 
Accedim a “aparcar-la” i a esperar a veure les conclusions de l’estudi 
en un termini de 3 mesos perquè l’equip de govern preveia votar-ne 
en contra fi ns que no tinguessin l’estudi esmentat. L’endemà del ple 
municipal, membres de l’equip de govern mantenien una reunió per poder 
accelerar l’inici d’aquest estudi. Ens alegrem que ens prenguin seriosament 
i, d’aquí a 90 dies, demanarem conclusions. Quina casualitat, no?

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

El Prat, contra la pobresa 
energètica 
Al ple municipal del passat mes de setembre el nostre grup 
municipal va presentar una moció per lluitar contra la pobresa energètica, 
que fou aprovada per unanimitat. L’objectiu és que l’Ajuntament 
sancioni aquelles companyies subministradores que efectuïn talls de 
llum a persones que es troben en situació de vulnerabilitat, amb multes 
que poden anar dels 10.000 € fi ns als 100.000 €, tal i com ja s’estan 
plantejant algunes ciutats del nostre país. No és pas una proposta 
amb ànim recaptatori, sinó que pretén ser una eina de dissuasió 
per a aquelles companyies que es plantegin tallar la llum a aquelles 
famílies que pitjor s’ho passen. Es tracta de posar els més vulnerables 
com la nostra primera prioritat, aprofi tant tot el potencial de la llei 
23/2015 de mesures contra la pobresa energètica del Parlament de 
Catalunya, que el govern espanyol va portar al Tribunal Constitucional.

D’altra banda, el ple municipal de setembre va aprovar el Pla 
Especial de l’Artesà amb els únics vots favorables de l’equip de govern. 
Nosaltres vam ser coherents amb la nostra posició històrica i votàrem 
en contra d’un projecte que pretén acabar amb l’element històric i 
patrimonial més important de la nostra ciutat, com és el Teatre de l’Artesà. 

http://convergents.cat/elprat/
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¿Qué es eso del TTPI?
El 15 de octubre miles de personas se manifestaron en 
todo el estado contra la posible fi rma del Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones (TTPI) entre Europa y Estados Unidos, que 
pretende equiparar las normativas y leyes que regulan gran parte 
de la actividad económica a ambos lados del Atlántico. La idea es 
eliminar las barreras a la creación de un gran mercado donde las 
transacciones comerciales y las inversiones tengan regulaciones mínimas. 
Un efecto inmediato de la aprobación del TTPI sería la desaparición 
de muchas normativas que protegen nuestros derechos laborales, 
sociales y ambientales. Este tratado supone un paso más hacia la 
absoluta desregulación del mercado laboral y hacia la eliminación 
de muchos de los elementos de eso que llamábamos “Estado del 
bienestar”. La creación del gran mercado mundial desregulado a la 
que estamos asistiendo supone crear un nuevo orden mundial en el 
que la soberanía democrática estará aún más limitada y el margen de 
maniobra de los gobiernos y parlamentos será mínimo. Oponerse al 
TTPI es estar en contra de los que afi rman que “sólo hay una política 
posible” o “ya no se puede hacer nada”, es luchar por la posibilidad 
de que los gobiernos puedan hacer políticas al servicio de la gente. 

www.iniciativa.cat/elprat

En educació, ni un pas enrere
Saben que Catalunya està per darrere de Bulgària, Romania 
i Eslovàquia en inversió en educació? La setmana passada, la Fundació 
Bofi ll va presentar un estudi que indica que Catalunya està a la cua 
d’Europa en inversió en educació amb relació al PIB. L’educació pública 
d’aquest país veu com les polítiques posades en marxa pels governs 
conservadors limiten els seus recursos i la seva funció d’equilibradora 
social. Des del govern de la ciutat, els socialistes impulsem polítiques 
orientades a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats. Els programes de 
beques, els ajuts per a infants amb menys possibilitats, la formació 
d’adults i l’educació especial, a més de l’esforç continu per mantenir 
un ecosistema educatiu fort i cohesionat (centres, equips docents, 
alumnes, pares i mares), en són exemples en l’àmbit de l’educació. 
L’educació pública universal i gratuïta per a tothom, garantia del 
ple desenvolupament de les persones, és inqüestionable. 

Arribar a una veritable igualtat en l’accés als recursos 
educatius és un repte per als que creiem en una educació orientada a la 
formació de ciutadans lliures, i és per això que els que defensem posicions 
polítiques d’esquerres no hem de permetre cap pas enrere en educació.

    @PerezJP_   

Lo social empieza en la 
fi scalidad
Durante el último trimestre del año se debate sobre el eje 
central de las políticas públicas: ordenanzas fi scales y presupuestos 
municipales para el próximo año. Parece un tema aburrido, pero las 
ordenanzas fi scales importan y mucho, ya que de ellas depende el 
presupuesto de cara al año que viene y de éste el desarrollo de políticas 
sociales (o no) de nuestro pueblo. Es necesario que el gobierno municipal 
apueste por los más desfavorecidos, lo que nos lleva a exigir una justicia 
tributaria que nos permita recaudar ingresos sufi cientes, de una manera 
progresiva, de quienes más tienen. La revisión periódica de las ordenanzas 
es primordial para tener un ayuntamiento que refl eje en su sistema 
tributario y presupuesto la realidad de sus vecinas y vecinos, la coyuntura 
económica del momento, y pueda ser parte real del cambio social que 
vivimos actualmente y camine hacia modelos políticos y económicos 
más solidarios, progresivos, justos y equitativos. Es tarea de la oposición 
presentar propuestas y alegaciones en estos 30 días de que disponemos 
para ello, y desde Se Puede El Prat en eso hemos estado trabajando. 
Pero cualquier persona interesada también puede hacer propuestas para 
mejorar la fi scalidad de nuestro municipio registrándolas en la OIAC 
(las ordenanzas fi scales del 2016 están en el web del Ayuntamiento).

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Gracias de corazón
Hace unas semanas, y debido a la rápida actuación de Lina 
Correa, mamá de un jugador del juvenil C de la AE Prat, y a un desfi brilador 
dispuesto en el campo de fútbol del Can Buxeres, se pudo salvar la vida a 
un jugador del equipo rival. En el mes de septiembre, el Grupo Municipal 
C’s presentamos una moción titulada “El Prat, ciudad cardioprotegida” 
conjuntamente con la Asociación Española contra la Muerte Súbita Jose 
Durán y a la que invitamos a adherirse al resto de formaciones políticas. Tras 
reunirnos con el equipo de gobierno, consensuamos tratar este tema desde 
el Consell Municipal de Salut creando una mesa con todos los agentes 
implicados, para estudiar lo que ya se viene haciendo en la ciudad y trabajar 
protocolos de actuación para ampliar el grado de cardioprotección de El Prat 
lo máximo posible. 

Desde C’s estamos convencidos de que hay recursos sufi cientes para 
que en colegios, institutos, farmacias o espacios públicos de gran afl uencia 
podamos disponer de desfi briladores. También apostamos por invertir más 
recursos en formación y primeros auxilios tanto para personal técnico de los 
centros públicos como para la ciudadanía en general que esté interesada. Con 
medios y formación, Lina consiguió salvar una vida, y no es un caso aislado.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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PINTEM A LA PARET DE L’ESTACIÓ, 2016
Joves.Prat, amb la col·laboració d’UnZip Arts Visuals, obre 
una nova convocatòria d’art urbà per a la realització d’una 
intervenció artística de pintura mural al pàrquing de l’estació 
de Renfe, que es realitzarà dissabte 26 de novembre al matí. 
Inscripcions fi ns el dia 4. Més informació a www.joves.prat.cat.

                                          TROBADA DE DONES 2016
El 17 de setembre passat es va celebrar la 13a Trobada de 
Dones del Prat, un espai de refl exió i relació en què hi van 
participar gairebé 150 persones. A la conversa inaugural, 
a càrrec de Mercè Oliva i Marta Selva, es va deconstruir el 
concepte “txoni” per a continuació desenvolupar quatre 
tallers. Durant tota la jornada va estar actiu l’espai de serigrafi a 
crítica. Podeu veure tota la informació sobre la jornada, així 
com les conclusions gràfi ques a càrrec d’Esther Merchant, a 
la web www.elprat.cat/dones i un vídeo a www.elprat.tv.

                                          EL PRAT, CIUTAT DEFENSORA DELS DRETS HUMANS
Entre els dies 29 de setembre i 7 d’octubre s’ha 
celebrat al Prat una nova edició de les jornades Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, que han comptat amb 
la participació dels activistes internacionals Essam 
Daod, Esperanza Huayama, Jeison Castaño, Víctor 
Ochen i Zaina Erhaim. Enguany, el Prat ha estat seu de la 
cloenda del cicle d’activitats. Vídeo a www.elprat.tv

8È FESTIVAL ESPERANZAH
Unes 15.000 persones van passar el cap de setmana 
del 8 d’octubre per la vuitena edició del festival 
Esperanzah, celebrada al parc Nou de la nostra 
ciutat. Enguany, aquest festival solidari s’ha centrat 
en el drama que viuen les persones refugiades. Les 
donacions, en forma d’entrades, s’han destinat a 
les ONG que treballen en aquesta causa. Trobareu 
diversos vídeos sobre el festival a www.elprat.tv
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FORMACIONS PER A ENTITATS EL MES DE NOVEMBRE
Les formacions de tardor per a entitats són a punt de 
començar. Podeu triar entre temàtiques ben diverses: 
comunicació, fi nançament, gestió d’equips, protecció de 
dades, voluntariat... Tota la informació sobre els diferents 
cursos la trobareu a www.elprat.cat/entitats. Les inscripcions 
es poden fer a les Cases d’en Puig, trucant al tel. 93 379 00 50 
(ext. 5600) o amb un correu electrònic a entitats@elprat.cat.

10 ANYS DELS MOSSOS D’ESQUADRA AL PRAT
Els Mossos d’Esquadra es van desplegar al Prat al 
novembre del 2006, justament ara fa 10 anys. Per 
celebrar aquesta efemèride, la comissaria del Prat fa, el 
dissabte 5 de novembre, una jornada matinal de portes 
obertes amb diverses activitats, amb especial atenció 
als infants. Durant la jornada també es farà una recollida 
solidària d’aliments. Per assistir-hi cal inscripció prèvia. 

PLANTACIÓ ALS HORTS DELS CENTRES EDUCATIUS
Amb l’arribada de la tardor s’ha iniciat la plantació dels 
productes de tardor als horts dels patis de les escoles i 
instituts del Prat (a la foto, Institut Baldiri Guilera). Aquests 
espais sumen uns 800 m2 i n’hi ha de diferents: jardins de 
planta aromàtica mediterrània, horts a terra i en jardineres de 
productes de temporada, jardins verticals, hotels d’insectes, 
basses amb arbreda de ribera... Al llarg del curs, 1.800 
alumnes s’impliquen en el manteniment d’aquests espais.

ALLIBERAMENT DE TORTUGUES ALS ESPAIS NATURALS DEL RIU
El 17 d’octubre passat es van alliberar als Espais 
Naturals del Riu 26 tortugues ibèriques d’aigua, 17 
d’elles provinents del CRARC (Centre de Recuperació 
d’Amfi bis i Rèptils de Catalunya) i les altres 9 del Zoo de 
Barcelona. El Consorci del Delta del Llobregat i el zoo 
mantenen un conveni per a la conservació de la tortuga 
d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa) que es basa en la 
cria en captivitat d’aquesta espècie i el seu alliberament 
a les zones humides del delta per reforçar-ne 
les poblacions naturals. El 2014 en van néixer els 
primers exemplars, que després de dos anys ja estaven 
preparats per ser alliberats. Vídeo a www.elprat.tv
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El Ayuntamiento de El Prat no subirá 
ningún impuesto ni tasa municipal del 
año 2017, tal como quedó aprobado 
inicialmente en el pleno municipal del 
miércoles 5 de octubre. Además, las or-
denanzas fi scales prevén importantes 
medidas sociales y de lucha contra la 
crisis para favorecer a las personas más 
necesitadas y la creación de actividad 
económica.

Iguales desde 
hace dos años

El año 2017 se mantendrán los tipos 
impositivos y tarifas que han estado vi-
gentes este año 2016, que a su vez son 
los mismos desde hace dos años. La 
única excepción será el impuesto sobre 
bienes inmuebles (IBI) de características 
especiales, que afecta al puerto y al ae-
ropuerto, que crecerá un 12,66%.

Medidas sociales y 
contra la crisis

Como respuesta a los efectos de la cri-
sis económica, las ordenanzas fi scales 
municipales para el año 2017 contem-
plarán diversas medidas sociales y de 
impulso de la economía local:

Impuestos
y tasas con
medidas
sociales
Sólo se subirá el IBI
de puerto y aeropuerto

Las ordenanzas fiscales se aprueban en el Pleno Municipal del Ayuntamiento.

[ Exención de tributos municipales para 
aquellas personas que inicien una acti-
vidad empresarial. 

Esta medida, vigente desde el año 
2009, exime de pagar varias tasas e im-
puestos municipales (apertura, obras, 
construcciones, instalaciones, residuos, 
sanitaria...). Desde 2009 se han concedi-
do casi 1.000 exenciones, por un global 
de casi 795.000 €.

[ Bonifi cación total de la cuota de resi-
duos para comercios de menos de 300 
m2. Esta medida se estableció en 2014 
y afecta al 90% de los contribuyentes 
(1.798 de 1.998).

[ Tarifi cación social de las guarderías 
municipales. Esta medida se inició el 
curso 2014-2015 y supone una bonifi ca-
ción anual global de 125.000 €. Este año 
se han registrado 175 solicitudes.

[ Ayudas de hasta el 50% del IBI urba-
no (la contribución) para personas con 
escasa capacidad económica (pensio-
nistas, parados/as de larga duración 
y familias monoparentales). Este año 
2016, segundo en el que se ha aplicado 
la medida, se han concedido 81 ayudas 
por este concepto ❧

Video en www.elprat.tv
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Vols ser patge reial?

L’ajuda dels patges és fonamental perquè la Cavalcada surti perfecta.

Com cada any, ses majestats els Reis de 
l’Orient arribaran al Prat carregats d’il·lusió 
i regals. I, perquè la Cavalcada sigui ben 
màgica, necessitaran l’ajuda dels nens i 
nenes de la ciutat. 

Ser patge reial és un gran honor i respon-
sabilitat. Tots aquells infants d’entre 11 i 14 
anys que vulguin ser-ho podran presen-
tar-hi la seva candidatura mitjançant dife-

rents vies: a través de les AMPA dels cen-
tres educatius de la ciutat (infants de 6è 
de primària); a través dels grups i entitats 
participants en algun acte de la Cavalcada 
(joves d’entre 12 i 14 anys) i a través del 
col·lectiu Antenes Joves (alumnes de 1er 
i 2n d’ESO). Els infants que estudien fora 
del Prat també podran presentar la seva 
candidatura directament a l’Ajuntament. 

Només es podrà presentar una candi-
datura per participant. Cada patge anirà 
acompanyat de dos adults que també 
formaran part del seguici reial.

Les candidatures es poden presentar 
fi ns al 2 de desembre a l’OIAC. El dia 13 
es farà un sorteig públic al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa. Més informació 
a www.elprat.cat/cultura❧

Si tens entre 11 i 14 anys, pots presentar-hi la teva candidatura

Les candidatures es poden 
presentar fi ns al 2 de desembre 
a l’OIAC. El dia 13 es farà un 
sorteig públic al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa

SORTEIG PÚBLIC

A la Cavalcada de Reis del 
5 de gener, cada patge 
anirà acompanyat de dos 
adults que també formaran 
part del seguici reial

CAVALCADA
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

L’expedient, 
amb Lolo Herrero, Arnau Armengol, 
Sílvia Molins, Edu Gibert i Àngel 
Amazares 
Comèdia en format de thriller laboral, on uns personatges 

al límit posaran en joc alguna cosa més que el lloc de 

treball. 

Uns treballadors a punt de patir un E.R.O. (Expedient de 

Regulació d’Ocupació), decideixen reunir-se en secret en el 

magatzem de l’empresa per a decidir quina fórmula els pot 

ajudar a sortir d’aquesta situació.

Teatre Modern. Dissabte 19, a les 21 h
Entrada: 12 €

Nadia, de Nadia Ghulam
Nadia va néixer a Kabul i als vuit anys, durant 

la guerra civil, va patir greus ferides a causa d’un 

bombardeig. 

La perseverança  de la seva mare li va salvar la vida.

Instaurat el règim dels talibans i amb greus seqüeles 

físiques, va haver de fer-se passar per un noi, per tal 

de mantenir la seva família. El 2006, gràcies al treball 

d’una ONG, viatja a Barcelona, ja com a dona.

Teatre Modern. Diumenge 27, a les 19 h
Entrada: 12 € 

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-cia-vintperquatre-presenta-la-comedia-lexpedient-dangel-amazares
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-cia-la-conquesta-del-pol-sud-presenta-nadia-de-nadia-ghulam
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Festival Cønjuntø Vacíø #4
Torna aquest festival que ens descobreix 
propostes electròniques arriscades i 
experimentals. 
Amb Molly Nilsson, Damien Dubrovnik, 
Phase Fatale, First Hate, Internazionale, 
SDH i Fingering Eve.

La Capsa. Dissabte 5, a les 19 h 
Entrada: 17 € anticipada i 20 € a taquilla

Òpera Gran Teatre Liceu
Gaudí de Joan Guinjoan

Projecció d’aquesta 
òpera en dos actes 
composta entre 1989 
i 1992 i dedicada a la 
personalitat d’Antoni 
Gaudi. 

Cèntric Espai Cultural 
Diumenge 6, a les 18 h

Concert solidari 
El cor Gospel Prat Project i el Sarrià Gospel 
Choir ofereixen una actuació conjunta 
amb l’objectiu de col·laborar en el projecte 
“Salvament i suport a les persones refugiades”.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 12, a les 19 h 

Festa Hijauh&amics
El col·lectiu hijauhusb (actiu cultural al 
barri del Poblenou des del 2013) surt del 
seu cau per muntar una Festa HiJauh a 
La Capsa amb Neleonard, Las Ruinas, 
Tirana i Gabriel y Vencerás.

La Capsa. Dissabte 12, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € amb consumició 

Jam Session
Espai de trobada i aprenentatge on poder 
connectar i intercanviar amb altres 
músics.

La Capsa. Diumenge 20, a les 19 h 

Xoel López en concert
Un dels artistes més 
representatius i 
influents de la nova 
cançó espanyola i 
que es defineix com 
un artista lliure, puja 
a l’escenari de La 

Capsa per regalar-nos un concert acústic 
i en solitari. 

La Capsa. Divendres 25, a les 21 h 
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a 
taquilla

Ciclonautas + 
The Spammers 

Dues bandes 
de rock amb un 
directe rotund, 
impulsiu i 
contundent 
i que ens 
oferiran un 

directe sense complexos. 

La Capsa. Dissabte 26, 
a les 22.30 h. Entrada: 10 € 
anticipada i 14 € a taquilla

Concerts de Santa 
Cecília
Cèntric Espai Cultural
Concerts per a commemorar el 
dia de Santa Cecília, patrona dels 
músics

Banda de Música del Prat
Dissabte 19, a les 19 h
Associació Musical del Prat
Diumenge 20, a les 18.30 h
Unió Filharmònica del Prat
Dissabte 26, a les 19 h
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Tow ladies or not two ladies, 
amb Noèlia Pérez i Josep Zapater

Cabaret musical, ple d’humor, gamberrisme i 
tendresa entre dos personatges: una caòtica 
diva de la cançó i la seva tímida però brillant 
pianista que amaga un gran secret.

Teatre Modern. Divendres 11, a les 21 h 
Entrada: 12 €

Mag Lari és Lari Poppins
Si mireu al cel veureu que 
hi ha alguna cosa que vola 
amb un paraigües. És un 
ocell? Un avió? Nooo! És 
Lari Poppins!

Teatre Modern
 Diumenge 13, a les 19 h 

Entrada: 15 €  adults i 7,5 € menors de 13 anys

Cia Els Pirates Teatre
Balneari Maldà. La 
identitat

Teatre de 
l’absurd, 
música, ball, 
striptease... 
tot s’hi val 
per parlar 

de les diferents vessants de la identitat 
i, per què no, riure’ns de les nostres 
vergonyes. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 20, a les 19 h 
Entrada: 8  €

Cia Cámara de teatro
Bodas de sangre, 
de Federico García Lorca

Sis dones. 
Un únic 
lloc. La 
lluita i 
obsessió 
per 
aconseguir 

un objectiu, farà que es 
desenvolupi una tragèdia 
anunciada. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art 
Torre Muntadas. Dissabte 26, 
a les 20.30 h. Entrada: 8  €
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a Roig: homenatge a Montserrat Roig
Recital poètic amb música. L’actriu i 
directora de teatre Mònica Lucchetti 
fa un especial homenatge a l’autora. 
L’acompanyen la cantant Llúcia Vives i el 
músic i compositor Carles Bletran.
Dins dels actes del Correllengua 2016

Cèntric Espai Cultural. Dijous 3, a les 19 h  

La casa de la fuerza, d’Angélica Liddell 

a càrrec del Teatre Kaddish

Lectura dramatitzada. “La casa de la fuerza” és la casa de la 
soledat. El lloc on compensar l’esgotament espiritual i físic. 
Dins dels actes del Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere

Cèntric Espai Cultural. Dijous 24, a les 20.30 h

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/noelia-perez-i-josep-zapater-presenten-el-cabaret-musical-two-ladies-or-not
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mag-lari-es-lari-poppins
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/balneari-malda-la-identitat-amb-els-pirates-teatre
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/bodas-de-sangre-de-federico-ga-lorca-amb-la-cia-camara-de-teatro
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/festival-conjunto-vacio-4
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/projeccio-de-lopera-gaudi-de-joan-guinjoan
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-solidari-gospel-prat-project-gospel-sarria-choir-al-salvament-i-suport
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/festa-hijauhamics-neleonard-las-ruinas-tirana-gabriel-y-venceras
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jam-session-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xoel-lopez
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ciclonautas-spammers
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-santa-cecilia-de-la-banda-de-musica-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-santa-cecilia-de-lassociacio-musical-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-santa-cecilia-de-la-unio-filharmonica-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/recital-poetic-amb-musica-roig-homenatge-montserrat-roig
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lectura-dramatitzada-la-casa-de-la-fuerza-dangelica-liddell-carrec-del-teatre


20+20, una exposició en 
xarxa  a la ciutat 

Exposició que visualitza 
les relacions amb el teixit 
social i cultural que 
l’Escola d’Arts del Prat ha 
anat forjant durant els 
seus 40 anys d’història. 

Escola d’Arts del Prat i 
Centre d’Art Torre Muntadas. Del 23 
de novembre al 5 de desembre
Inauguració: dimecres 23, a les 19 h

Accions artístiques obertes 20 +20
Diumenge 27, de 10 a 14 h
Més info: http://amicsartprat.org/eap 

NOVES EXPOSICIONS
Ignasi Prat
Inventari del retrat polític 

oficial
Exposició resultat de 
la Beca Fotografia i 
Societat  que té com 
a eix principal els 
retrats de diferents 

governants que actualment ocupen o no 
les sales de plens dels Ajuntaments de 
Catalunya. 

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 25 
de novembre al 30 de desembre
Inauguració: divendres 25, a les 20 h 

Concurs Fotografia Delta 
del Llobregat
Exposició de les obres guanyadores i 
finalistes en la 25a edició del concurs de 
fotografia sobre el Delta del Llobregat.

Biblioteca Antonio Martín. Del 30 de 
novembre al 17 de desembre
Inauguració: dimecres 30, a les 20 h
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Cine Club
RAMS (El Valle de los 
Carneros) de Grímur Hákonarson

2015, Islàndia. Idioma: 
islandès (VOSE)

En una vall islandesa, 
dos germans que no es 
parlen des de fa més 
de quaranta anys han 
d’unir les seves forces 
per salvar el seu bé més 

preuat: el seu ramat de xais.

Cine Capri. Dimecres 16, a les 20 h

El cine de Frida
Almanya, bienvenido a 

Alemania 
Desprès de 
45 anys en 
Alemanya, el turc 
Hüseyin Yilmaz, 
de setanta anys, 

anuncia a la seva família que ha 
comprat una casa a Turquia i que han 
de tornar. Organització: Assoc. Dones 
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dijous 3, a les 17 h
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ENCARA POTS VISITAR
14è Clic Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 20 de novembre

Aprenent a mirar, aprenent 
a fer. 40 anys de formació 
artística al Prat
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 20 de novembre

Luis J. Higueras i Escola d’Arts del Prat
#microcuentos 
#macroilustrados
La Saleta. Centre Cultural El Remolar 
Fins el 30 de novembre

Gran Recorregut. 
L’excursionisme i 
l’escoltisme al Prat
Cèntric Espai Cultural
Fins el 10 de desembre

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 5, a les 9.30 h

“El procés 
creatiu en 
l’escultura”, amb 
Rosa Parés Petrus

L’autora descriurà com passar dels motllos i 
formes que s’inicien en fang, a donar-los la 
consistència i la lluentor precises amb els 
diferents materials. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 9, a les 19.15 h 
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Neofeixismes al segle 
XXI. El cas català?
Taula rodona al voltant de l’evolució 
dels moviments neofeixistes a 
Europa, incidint en el cas català. 
Moderador: Bertran Cazorla. 
Participen: Participen: Jordi Borràs 
i Xavier Casals

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 22, a les 19 h

Programació del Cine 
Capri
Estrena simultània de: El Trolls 
(1, 5 i 6) 

Altres pel·lícules: Un monstruo viene 
a verme, La Llegada, Aliados, Jack 
Reacher: nunca vuelvas atrás, 100 
metros, etc. 

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

Visita a la Casa Gomis
Visita guiada a 
una de les joies 
de l’arquitectura 
racionalista, obra de 
l’arquitecte Antoni 
Bonet. 

Activitat reservada a per sones residents 
al Prat. Inscripció a partir del 2 de 
novembre al 934 782 858
Punt de trobada: pàrquing del 
Tanatori (Cementiri del sud) 
Dissabte 26, a les 10.30 h
Entrada: 7 € 

http://www.ccjardinspau.org/rss_detall/_H4QS29qxa71lXsvyrAgfgtLptCBv3W2c7-jhjzqXBZt7O0RV9ceCHCajCoooc7fl5pRU96jkW_Opxxd7HFn4hQ
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/inventari-del-retrat-politic-oficial
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/exposicio-25e-concurs-de-fotografia-delta-del-llobregat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/2020-una-exposicio-en-xarxa-la-ciutat-pels-40-anys-de-lescola-darts-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/14e-clic-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/aprenent-mirar-aprenent-fer-40-anys-de-formacio-artistica-al-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/microcuentos-macroilustrados
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/gran-recorregut-lexcursionisme-i-lescoltisme-al-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-proces-creatiu-en-lescultura-carrec-de-rosa-pares-petrus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-cine-de-frida-almanya-bienvenido-alemania
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-la-pellicula-rams-el-valle-de-los-carneros
www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/club-excursionista-dart-acvic
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/visita-la-casa-gomis


 

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

Dissenyem una polsera 
amb feltre de colors, 

cosim un circuit electrònic amb leds i fem 
que s’il·lumini en la foscor.

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

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

La llum ens guiarà, si ens deixem portar pel 
seu raig, a través dels reflexos i les ombres. 

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

JOCS
Racó del Joc
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 17.30 h 
Grup de grans (de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 5. Atrapem somnis 
Dissabte 12. Psicomotricitat en família
Dissabte 19. Fem popcakes! 
Dissabte 26. Vitralls de colors

TEATRE
Zum Zum Teatre
Gretel i Hansel

Dos comediants 
evoquen 
els paratges 
dels contes, 
creant un 
bosc de somni, 

transformant l’espai escènic i 
transportant-nos al cor màgic i fantàstic 
dels contes.
Organització: Grup Xarxa Prat

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

TALLERS 
Taller del dimecres
Recomanat per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Construïm instruments musicals amb 
materials reciclats, amb Mª José Quero

Crearem un 
instrument musical 
mitjançant materials 
de reciclatge per 
acompanyar les 

nostres cançons preferides.

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

Activitats de lleure 
del mes de novembre

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran. Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania. Horari: de 9 a 13 h . Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  www.pratgentgran.com
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DEL 7 AL 13 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ: PETITS CONSELLS PER 
A GRANS PERSONES
Recorregut visual que té per objectiu 
sensibilitzar sobre la importància de la 
seguretat en la gent gran, tant al carrer 
com a casa.
Organitza: Mossos d’Esquadra
Inauguració el divendres 4 de 
novembre, a les 12 h
Casal de Gent Gran el Remolar 
Entrada lliure

DIMARTS 15, 22 i 29
CICLE DE CONFERÈNCIES: SEGURETAT 
I GENT GRAN
Qualsevol pot ser víctima, però també és 
cert que hi ha formes de protegir-nos. 
Dimarts 15, a les 18 h: Seguretat a casa
Dimarts 22, a les 18 h: Seguretat al carrer
Dimarts 29, a les 18 h: Estafes
Lloc: Sala Polivalent del Casal de Gent 
Gran el Remolar. Places limitades
Organitza: Mossos d’Esquadra
Diploma d’aprofitament al finalitzar el cicle

DEL 14 AL 30 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ: CASETES DEL PESSEBRE
Mostra de les casetes del Pessebre exhibit a la 
plaça de la Vila de l’any 2015
Casal de Gent Gran el Remolar. Entrada lliure

DIMECRES 23
VISITA CULTURAL: PARLAMENT DE 
CATALUNYA
Hi anirem en tren. Després de la visita farem un 
passeig pel parc de la Ciutadella.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 3 €

Més que cuina 
 amb Caçadors de bolets  
Andrés Valverde farà una 
introducció dels bolets més comuns, 
els comestibles i les seves diferències 
amb els tòxics. 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dijous 24, a les 19 h
Entrada: 4 €

LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens i nenes, 
de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín Dissabtes, 
a les 12 h
Dissabte 5. Contes meravellosos, 
amb Santi Rovira 
Dissabte 12. Contes divertits, 
amb Anna García 
Dissabte 19. Contes sorprenents, 
amb Anna G. Cuartero
Dissabte 26. Contes musicals, 
amb Assoc. Àfrica Viva

Dimarts 8, a les 18 h i dissabte 19, 
a les 10.30 h. L’hora dels nadons: 
El viatge de la Kabish, amb Elisabeth 
Ulibarri

Divendres 25, a les 18 h. Storytime 
(conte en anglès): The world’s worst witch

Laboratori de lectura en 
família
Quatre caixes i un univers 
Activitat adreçada a famílies amb 
infants entre 4 i 9 anys 

Viu una experiència única per descobrir 
en família la màgia dels llibres

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 17, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

Linkafesta 

Grans i petits seran els 
protagonistes d’un videojoc 
molt especial. Una experiència 
plena de jocs i experiments, 

instal·lacions interactives, demostracions... 

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Dissabte 12, a les 11.30 h

Beca Art al Barri: 
Repensem el barri junts 
Busquem veïns i veïnes dels barris Sant 
Jordi i Ribera Baixa per participar en un 
taller gratuït de co-creació artística per 
repensar i redissenyar el barri.
Contacte: malinverni.laura@gmail.com
Més informació: https://urbanoinvisible. 
wordpress.com 

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-meravellosos-amb-santi-rovira
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-divertits-amb-anna-garcia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-sorprenents-amb-anna-g-cuartero
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-del-conte-contes-musicals-amb-ass-africa-viva
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lhora-dels-nadons-el-viatge-de-la-kabish-amb-elisabeth-ulibarri
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/conte-en-angles-worlds-worst-witch-amb-kidsus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/laboratori-de-lectura-en-familia-quatre-caixes-i-un-univers-amb-lequip-sala
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/gretel-i-hansel
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/taller-del-dimecres-construim-instruments-musicals-amb-materials-reciclats-amb
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-bracalet-lluminos
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/art-en-familia-viatge-al-centre-de-lart-amb-viajelogia-viatge-la-llum
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-atrapem-somnis
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-psicomotricitat-en-familia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-fem-popcakes
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/raco-del-joc-vitralls-de-colors
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/linkafesta
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mes-que-cuina-cacadors-de-bolets
https://urbanoinvisible.wordpress.com
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A l’ombra de Barchinona

[ Dijous 1 de desembre a les 19 h, a 
la biblioteca, es presenta el llibre A 
l’ombra de Barchinona. Antecedents 
i gènesi de la societat feudal entorn 
del delta del Llobregat (segles VI-XI), 
de l’historiador i doctor en història 
medieval Jordi Gibert Rebull. Aquest 
llibre és el resultat del projecte 
guanyador de la Beca Jaume Codina 
Vilà de recerca d’història local, edició 
2013.]

“Sexting, reputació i 
ciberassetjament”

[ Aquest és el títol de la taula rodona 
amb la qual començaran els actes de 
commemoració del 25 de novembre, 
Dia Internacional contra la Violència 
vers les Dones, 2016. El mateix 
divendres 25 de novembre es farà a 
la plaça de la Vila l’acte central de 
concentració i lectura del manifest. 
Durant els dies previs es convidarà la 
ciutadania a participar activament en 
el rebuig de tota mena de violències 
masclistes a través de missatges 
sensibilitzadors. Més informació a 
www.elprat.cat/dones.]

Reconeixement                  
a l’Institut Ribera           
Baixa II 

[ L’Institut Ribera Baixa II de la 
nostra ciutat ha rebut un premi Arete 
Excellentiam, atorgat per l’Escola 
Europea de Short Sea Shipping, pels 
seus cicles formatius de Transport 
i Logística i Comerç Internacional. 
Aquesta escola de transport marítim 
de distància curta és un centre de 
formació en logística i transport 
intermodal, impulsada pels ports 
de Barcelona —que lidera el 
projecte—, Roma i Gènova, i les 
navilieres Grimaldi Group Napoli 
i Grandi Navi Veloci. Alumnes del 
Ribera Baixa II han participat en 
cursos formatius de l’escola.]

Exposicions i activitats commemoraran l’aniversari

L’Escola d’Arts del Prat 
celebra 40 anys de vida

Aquest 2016 és un any de celebracions 
per a l’Escola d’Arts del Prat. Entre 1975 
i 1976, Josep Mayol, amb la complicitat 
d’un grup de voluntaris i voluntàries, 
va crear la Escuela Municipal de Dibujo 
y Pintura. Posteriorment s’integraren 
al projecte els tallers de ceràmica i 
els cursos d’esmalts, creant l’Escola 
d’Arts del Prat. L’any 1995 es va crear 
l’Associació d’Amics de l’Art del Prat a fi  
de gestionar l’Escola amb el suport de 
l’Ajuntament. 

Història i actualitat

Sota el lema “Jo també sóc Escola 
d’Arts” s’han preparat dues exposicions 
i activitats obertes. L’exposició “Apre-
nent a mirar, aprenent a fer. 40 anys de 
formació artística al Prat”, a Torre Mun-

tadas i organitzada amb el suport de 
l’Arxiu Municipal, inicia una reconstruc-
ció històrica al voltant de la formació 
en les arts visuals al Prat, prenent com a 
punt de partida 45 entrevistes a perso-
nes destacades en la matèria. 

“20+20, una exposició en xarxa a la 
ciutat pels 40 anys de l’Escola d’Arts” 
sorgeix de la proposta de crear una 
sèrie de 40 peces a partir de posar en 
relació el procés artístic de 20 alumnes 
i 20 ex-alumnes. Les peces s’exposaran 
durant el mes de novembre a l’Escola 
d’Arts i a Torre Muntadas. 

El 27 de novembre al matí es celebrarà 
una festa amb activitats artístiques di-
verses a diferents espais de la ciutat ❧

Més informació a http://amicsartprat.org/eap/
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La contrata de limpieza tendrá
en cuenta la opinión ciudadana

El próximo año fi naliza la actual contra-
ta municipal de recogida de residuos 
y limpieza viaria en El Prat. De cara a la 
adjudicación de la nueva contrata para 
los próximos 6 u 8 años, el Ayuntamien-
to abrirá un proceso de participación 
ciudadana para recabar las opiniones 
de los y las pratenses. La limpieza viaria 
y la recogida de residuos urbanos —de 
domicilios y comercios— son dos de los 
servicios municipales con más repercu-
sión ciudadana y que necesitan una ma-
yor aportación presupuestaria, más de 
de 8 millones de euros al año. 

Gran oportunidad

La extinción de la contrata actual y la 

adjudicación de la nueva es una gran 
oportunidad para revisar los servicios 
que se prestan e intentar mejorarlos y 
ampliarlos. Por ello, las opiniones y pro-
puestas de la ciudadanía se tendrán en 
cuenta a la hora de defi nir el nuevo ser-

vicio en el pliego de prescripciones téc-
nicas de la nueva contrata. 

Web y puntos 
informativos

El proceso de participación se iniciará el 
próximo 15 de noviembre y fi nalizará el 
9 de enero. Los y las pratenses podrán 
expresar sus preocupaciones, necesida-
des, ideas y propuestas a través de dos 
vías: un aplicativo web al que se accede-
rá desde www.elprat.cat y en diversos 
puntos informativos distribuidos por la 
ciudad, uno de los cuales estará en la Fira 
Avícola. Se podrá participar respondien-
do fi chas de preguntas, colgando imá-
genes o describiendo propuestas ❧

El Ayuntamiento impulsa un proceso participativo para que los y las pratenses aporten 
propuestas de cara al nuevo periodo de gestión de la limpieza viaria y residuos

Informe fi nal
Durante enero y febrero de 
2017 se elaborará un informe de 
resultados y propuestas con el 
conjunto de los datos recogidos y se 
incorporará al pliego de condiciones 
que regirá la nueva contrata.

La limpieza viaria y la 
recogida de residuos son 
dos servicios con elevada 
repercusión ciudadana y gran 
aportación presupuestaria

GRAN REPERCUSIÓN

El proceso de participación 
se iniciará el 15 de noviembre 
y fi nalizará el 9 de enero. 
Se podrán proponer ideas a 
través de un aplicativo web

HASTA EL 9 DE ENERO

El próximo año finaliza la actual contrata municipal de recogida de residuos y limpieza viaria. 
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La Policía Local de El Prat ha detectado 
un aumento de los usos indebidos o 
fraudulentos de las tarjetas de aparca-
miento para personas con movilidad 
reducida, por lo que ha incrementado la 
vigilancia y control de este fenómeno. 

A parte de los usos indebidos más ha-
bituales, como usar la tarjeta sin ser su 
titular, se han detectado fotocopias en 
color de tarjetas originales, tarjetas de 
personas fallecidas e incluso falsifi cacio-
nes de los documentos que permiten 
obtenerlas. Estas tarjetas sirven para 
facilitar la circulación, la autonomía y la 
integración social y profesional de per-
sonas con discapacidad o movilidad re-
ducida, ya que permiten a sus titulares 

La Policía Local refuerza
el control de los fraudes 
en tarjetas para personas
con movilidad reducida

detener el vehículo el tiempo imprescin-
dible en cualquier lugar de la vía pública 
siempre que no impida la circulación de 
otros vehículos o de peatones. 

En función del tipo de uso indebido 
o fraudulento de estas tarjetas, las san-

ciones pueden suponer multas de 301 
a 6.000 €, la retirada de la tarjeta entre 
12 y 24 meses o una denuncia judicial 
por falsifi cación de documento público. 
También puede suponer la retirada del 
vehículo con la grúa ❧

La Policía Local ha reforzado la vigilancia para evitar usos indebidos de estas tarjetas.

Aparcar
haciendo 
trampa
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Què volen
dir tots 
aquests 
símbols?

El servei públic de consum de l’Ajun-
tament del Prat ofereix una nova activi-
tat als centres educatius de la ciutat per 
ajudar els infants a entendre el signifi cat 

dels símbols que apareixen en etiquetes 
i envasos.

L’activitat “Mira, interpreta i actua”, diri-
gida a cinquè de primària, consisteix en 

un taller per conèixer els signifi cats dels 
pictogrames que apareixen als produc-
tes de consum habituals: alimentació, 
roba i calçat, productes de neteja i fi ns 
i tot als videojocs. 

Una exposició d’11 panells informatius 
s’anirà instal·lant als centres escolars de 
forma rotativa i també s’utilitzarà en 
sessions de sensibilització adreçades a 
la ciutadania en general i que se cele-
braran a centres cívics, associacions veï-
nals i entitats ❧

Els pictogrames d’etiquetes i envasos, a l’escola

Els panells informatius que es 
faran servir en escoles també 
s’utilitzaran en sessions de 
sensibilització a centres cívics, 
associacions veïnals i entitats

PANELLS INFORMATIUS

Aquests pictogrames apareixen 
als productes de consum 
habituals: alimentació, roba 
i calçat, productes de neteja 
i fi ns i tot als videojocs

PRODUCTES HABITUALS
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El Ple de l’Ajuntament del Prat va aprovar 
abans de l’estiu per unanimitat el Pla Lo-
cal d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC). 
Al nostre municipi, el canvi climàtic ge-
nerarà quatre grans problemàtiques:

[ Augment de la temperatura. La tem-
peratura mitjana s’incrementarà entre 
3,3º i 4º en l’horitzó de l’any 2100 respec-
te de la mitjana del període 1971-2000.

[ Reducció de la pluviometria. En el 
mateix horitzó temporal les precipita-
cions es reduiran entre un 3,7% i un 30%.

[ Increment de la torrencialitat. Tot i 
que en conjunt plourà menys, augmen-
taran els episodis de pluges torrencials 
que provocaran aiguats. 

[ Pujada del nivell del mar. Fins a l’any 
2100 el nivell del mar podrà pujar entre 
0,53 i 1,8 metres. El nucli urbà del Prat es 
troba actualment entre 2 i 4 metres per 
sobre del nivell del mar. 

També caldrà parar especial atenció 
als efectes de l’augment de la tempera-
tura sobre la salut de les persones (ona-
des de calor, afeccions respiratòries) i 
sobre la biodiversitat (alteracions dels 
ecosistemes litorals, espècies exòtiques 
invasores, etc).

El Prat
s’adapta
al clima
Pla per afrontar els 
efectes del canvi climàtic 

L’ascens del nivell del mar és un dels principals riscos del canvi climàtic per al Prat.

34 mesures 

El PLACC, elaborat pel prestigiós Estudi 
Ramon Folch, planteja l’adopció de 34 
mesures, 25 de les quals ja estan en curs. 
Podeu consultar el contingut del Pla a 
l’apartat “Territori / Canvi climàtic” de 
www.elprat.cat.

El PLACC s’integrarà en un futur 
proper en el PAESC (Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el Clima), que 
l’Ajuntament del Prat aprovarà per 
donar compliment a l’anomenat Pac-
te dels Alcaldes, aprovat l’any passat a 
Brussel·les i que té com a objectiu re-
duir el 40% de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle del municipi l’any 
2030 respecte de l’any 2005 ❧

Vídeo a www.elprat.tv

L’aigua, factor 
clau al delta 
del Llobregat

Segons el PLACC, al Prat els 
riscos potencials més rellevants 
i que requereixen una actuació 
prioritària tenen a veure 
amb l’aigua, que cada cop 
serà més escassa —l’aqüífer 
patirà una reducció de la seva 
recàrrega— i també de menor 
qualitat, alhora que patirà més 
demanda per a usos agrícoles, 
relacionada amb l’increment de 
temperatures i de sequeres. 



EL PRAT

30
novembre 16

Reinserció als espais naturals

Una de les persones contractades fent una tasca de control de la vegetació.

Durant aquest segon semestre del 2016 
està en marxa el programa “Al Prat fem 
feina, II”, subvencionat per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, que ha permès a 
l’Ajuntament contractar 20 persones fi ns 
el 15 de gener de 2017.

Informació i manteniment

Un grup de quatre membres es dedica 

a  tasques d’informació i un altre, també 
de quatre, a manteniment dels itineraris 
públics, control de la vegetació i gestió 
dels espais naturals. En aquest últim cas 
compten amb un cap de colla aportat 
pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
del Departament de Justícia de la Gene-
ralitat, sufragat també per l’Ajuntament, i 
sota la direcció d’un tècnic municipal. La 

selecció s’ha fet mitjançant oferta ober-
ta al Servei Català d’Ocupació i amb en-
trevistes personals. A més del contracte 
de 6 mesos a jornada completa, també 
reben 25 hores de formació transversal.

Aquesta experiència es repeteix des de 
fa uns anys i ha consolidat un mecanis-
me de gestió molt adequat per al mante-
niment dels espais naturals del Prat ❧

Nova edició del programa d’ocupació i formació “Al Prat fem feina” 

L’Ajuntament del Prat ha 
contractat 20 persones 
durant el segon trimestre 
d’aquest any 

20 CONTRACTES

A més del contracte de 6 
mesos a jornada completa, 
també reben 25 hores de 
formació transversal

TREBALL I FORMACIÓ
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Nuevos cursos de formación
para personas en paro

El Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento ofrece de nuevo una pro-
gramación de cursos de diferentes sec-
tores de actividad para trabajadores/as, 
prioritariamente en paro, a fi n de mejo-
rar su cualifi cación profesional y sus po-
sibilidades de hallar o mantener el em-
pleo. Los cursos están subvencionados 
por el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial y el Fondo Social Europeo. 

Certifi cados de 
profesionalidad

Todos los cursos, excepto los de inglés, 
corresponden a certifi cados de profe-
sionalidad (CP) y fi nalizan con forma-
ción práctica en empresas de El Prat o 
alrededores.

Inglés

Recientemente, el Centro de Promoción 
Económica ha sido homologado para 
impartir cursos de inglés siguiendo la 
escala del marco europeo común de re-
ferencia para las lenguas, que estructura 
la competencia en seis niveles: A1, A2, 
B1, B2, C1 y C2. 

El Centro ofrece los tres primeros nive-
les y al fi nalizar los cursos el alumnado 
podrá realizar una prueba, totalmente 
subvencionada, de certifi cación ofi cial 
del nivel cursado de inglés.

Preinscripción

El periodo de preinscripción ya está 
abierto. Las personas interesadas pue-
den dirigirse al Centro de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de El Prat, 
situado en la calle de Moreres, 48 (te-
léfono 93 478 68 78) o bien inscribirse 
por Internet a través del web municipal 
www.elprat.cat/empresa-comerc-i-

ocupacio ❧

El Centro de Promoción Económica de El Prat ofrece certifi cados de profesionalidad 
con prácticas en empresas y cursos de inglés homologados a nivel europeo

Cursos Horas FinalInicio

Estos cursos están pendientes de aprobación y pueden sufrir modifi caciones.
CP = certifi cados de profesionalidad

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL. CP 
                                
SOLDADURA OXIGÁS Y 
SOLDADURA MIG-MAG. CP

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
Y LA DISTRIBUCIÓN. CP

OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Y GENERALES. CP     
                                   
OPERACIONES DE REGISTRO 
Y TRATAMIENTO DE DATOS 
Y DOCUMENTOS. CP

INGLÉS A1

INGLÉS A2

INGLÉS A2

INGLÉS B1

680

640

420

450

460

150

150

150

240

27/10/2017

27/10/2017

17/07/2017

23/10/2017

08/06/2017

04/05/2017

03/04/2017

27/06/2017

27/09/2017

23/02/2017

07/03/2017

03/03/2017

02/05/2017

16/01/2017

20/02/2017

19/12/2016

18/04/2017

19/04/2017
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Carlos Giménez Romero es catedrático 
de antropología social, director del 
Instituto Universitario de Investigación 
sobre Migraciones, Etnicidad y 
Desarrollo Social y del Programa 
“Migración y Multiculturalidad” de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

“Es importante 
que los 
planteamientos 
de la familia 
no entren en 
contradicción 
con los de la 
escuela”

Carlos Giménez Romero,
ponente de la lección 
inaugural del curso 2016-2017 
en El Prat
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Este prestigioso catedrático pronunció el pasado 
6 de septiembre la lección inaugural del curso 
2016-2017 de El Prat, bajo el título “Educación, 
comunidad y cultura, un triángulo clave para la 
convivencia democrática y la cohesión social”. 

¿Conocía usted El Prat?
Sí, he estado en diversas ocasiones para tratar te-
mas de inmigración, en charlas de mediación in-
tercultural, como miembro del consejo asesor de 
la Fundació Catalana de l’Esplai... Este es un mu-
nicipio muy activo y, por cierto, aquí he disfrutado 
de platos exquisitos. Por eso vengo muy contento 
y, además, el acto de la Lliçó Inaugural es muy bo-
nito y lo organiza un Ayuntamiento que apuesta 
claramente y desde hace años por la educación.   

Usted habla de un triángulo formado por 
tres conceptos básicos: educación, cultura 
y comunidad. ¿La escuela da sufi ciente im-
portancia a la diversidad cultural?
Pues hay que saber hasta qué punto hay que darle 
importancia. Si se le da demasiada se puede caer 
en el diferencialismo, cuando todos somos iguales 
aunque unos pertenezcan al pueblo gitano, otros 
al pueblo marroquí, etc. Si no se le da importancia 
se cae entonces en el asimilacionismo. 

¿Y dónde estaría el equilibrio? 
Es un debate abierto, con todo tipo de posicio-
nes. Hay quien considera que el énfasis debe es-
tar en la igualdad socioeconómica, que estamos 
ante una cuestión de inclusión social y que dentro 
de esa inclusión puede haber un planteamiento 
intercultural. Otra visión, más minoritaria, consi-
dera que ese planteamiento es muy etnocéntrico, 
asimilador o incluso colonial, pues se hace desde 
una cultura dominante.

Y usted, ¿en cuál de los dos grupos se en-
contraría más cómodo?
Mi posición es intermedia. Creo que la intercul-
turalidad va más allá del multiculturalismo, que 
la escuela no debe quedarse únicamente en un 
reconocimiento de la diversidad cultural y lingüís-
tica de los diversos grupos, hay que ir más allá. La 
escuela debe potenciar la interacción y enfatizar 
lo que tienen en común los alumnos y alumnas, 
que es mucho, pertenezcan al grupo cultural al 
que pertenezcan. Los niños y los jóvenes son 
prácticamente iguales en todas partes. 

¿Y qué papel juegan las familias en todo 
esto? 
Decisivo. La socialización de los niños se da en la 
escuela, pero sobre todo en casa. Si los padres y 

madres, especialmente los de niños y jóvenes de 
minorías culturales, no ayudan a que haya una ar-
monía entre lo que se plantea en la escuela y en 
casa vamos a tener jóvenes con una socialización 
diferencial e incluso contradictoria. Es importante 
que los planteamientos de la familia no entren en 
contradicción con los de la escuela. Por ejemplo, si 
en la escuela se habla de igualdad de género pero 
en casa no se practica, hay un problema. Hay que 
formar un proyecto único donde todos los actores 
—familia, escuela, servicios sociales, ayuntamien-
to…— empujen en la misma dirección: la gene-
ración de ciudadanía inclusiva e igualitaria donde 
se refl eje el pluralismo cultural. Pero en ese orden. 

¿Y cuáles serían las líneas maestras que ha-
bría que compartir en casa y en la escuela?
Los padres y madres deben tener la convicción de 
que la escuela es fundamental, que el éxito escolar 
es clave, que la igualdad también es clave y que 
los niños son los nuevos ciudadanos. Siendo así, la 
cohesión social de una comunidad será más fácil. 

En determinadas comunidades culturales, 
el absentismo escolar, por ejemplo, es bas-
tante elevado. 
Sí, pero me consta que en El Prat se están con-
siguiendo buenos resultados gracias a un plan 
de intervención comunitaria intercultural que lu-
cha contra el absentismo y el abandono escolar. 
Es muy importante escuchar y dialogar con las 
familias, pues se puede llegar a acuerdos desde 
posiciones inicialmente muy distantes. 

En todo ello, lógicamente, el colectivo do-
cente juega un papel fundamental.
Muy positivo, pues en estas últimas décadas han 
sabido adaptar los currículos y las programacio-
nes del aula a la diversidad cultural. Pero hay que 
renovar los modelos pedagógicos para adaptarlos 
a la realidad. Por ejemplo, aquí en El Prat existe 
un centro con el modelo de comunidad de apren-
dizaje, donde todos los actores, no solo los do-
centes, asumen que son educadores. De hecho, 
toda la ciudad es educadora. Este modelo es muy 
valioso pero, como todos, debe de ir renovándose. 

Y adaptándose a la realidad cambiante.
Sí, y ello pese a que el contexto es realmente muy 
adverso: recortes, neoliberalismo, individualiza-
ción, ataque a la escuela por parte de las leyes 
del Estado… ❧

(Transcripción de la entrevista realizada a Carlos 

Giménez por José David Muñoz en El Prat Ràdio               

el 6 de septiembre)

La escuela debe 
potenciar la interacción 
y enfatizar lo que 
tienen en común los 
alumnos y alumnas, que 
es mucho, pertenezcan 
al grupo cultural al 
que pertenezcan.

Me consta que en 
El Prat se están 
consiguiendo buenos 
resultados en la lucha 
contra el absentismo 
y el abandono escolar 
gracias a un plan 
de intervención 
comunitaria 
intercultural.

NOTA: Se puede visionar la 
conferencia completa de 
Carlos Giménez Romero del 
pasado 6 de septiembre 
a través del Youtube 
de El Prat Educació 
(www.elprat.cat/educacio)
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Novembre, un mes de curses 

A www.elprat.cat podeu consultar les afectacions que les diferents curses tindran sobre 
el trànsit i els autobusos. 

Aquest mes de novembre se celebren 
tres curses importants al nostre munici-
pi. El diumenge dia 6 hi tindrà lloc la IV 
Mitja Marató del Prat (www.mitjaprat.

org), que inclou una cursa de 5 km. La 
Mitja, de 21,014 km, discorrerà tant per 
la zona urbana com per espais agríco-
les i, com a curiositat, travessarà el pont 
de Nelson Mandela sobre el Llobregat. 

El recorregut, amb sortida i arribada al 
CEM Sagnier, és pràcticament pla i per-
metrà fer bones marques. A més, la cur-
sa comptarà amb corredors de referèn-
cia (pacemakers) i corredors de suport, 
així com grups musicals i d’animació al 
llarg del recorregut. 

El diumenge següent, 13 de novembre, 
se celebrarà la cursa solidària Running 

1900, amb arribada al terreny de joc de 
l’estadi del RCD Espanyol. Trobareu més 
informació al web del club. 

Finalment, el diumenge dia 20 tindrà 
lloc una nova edició de la Cursa per la 
Vida, organitzada per la junta local del 
Prat de l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer. Aquesta és una de les curses 
més populars de la nostra ciutat ❧

Aquest mes se celebren al Prat la Mitja Marató, la Running 1900 i la Cursa per la Vida

La Mitja comptarà amb 
corredors de referència i 
de suport, així com grups 
musicals i d’animació al 
llarg del recorregut

MITJA MARATÓ ANIMADA

Tant la Running 1900 com 
la Cursa per la Vida, molt 
consolidada al Prat, tenen 
una motivació solidària més 
enllà de l’esportiva

CURSES SOLIDÀRIES
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Atlètic Prat + Delta Prat =
Atlètic Prat Delta

Després d’un camí llarg i de diversos in-
tents, fi nalment s’ha produït la fusió en-
tre l’Atlètic Prat (antiga Unifi cación Prat) 
i l’AE Delta Prat, donant com a resultat el 
nou Atlètic Prat Delta. 

L’acord defi nitiu es va aconseguir tan-
car abans de l’estiu i defi nia la nova en-

titat amb el nom que s’estrena, un nou 
escut i també una nova equipació, amb 
el vermell com a protagonista. 

Francisco Centelles, provinent de 
l’Atlètic Prat, és el president de la nova 
entitat. Rafael García, originari del Del-
ta, n’és vicepresident i encarregat de 

De la fusió entre dos clubs, l’Atlètic Prat i el Delta Prat, ha nascut l’Atlètic Prat 
Delta, l’entitat que uneix el futbol que es juga al complex esportiu Julio Méndez

la parcel·la esportiva. Cen-
telles explica: “No ha sigut 
difícil adaptar l’estructura 
perquè els dos entrenàvem 
ja al Julio Méndez. Hem do-
blat equips i seguirem crei-
xent. El salt és considerable i 
ja som una entitat potent al 
Prat pel que fa al nombre de 
jugadors, amb una estructu-
ra il·lusionant”. 

Ara mateix, l’entitat comp-
ta amb 15 equips, dels quals 
3 són femenins. L’amateur 
A és, hores d’ara, el segon 
equip de futbol de la nostra 
ciutat, disputant la lliga de 
2a catalana, i compten amb 
dos amateurs més a quarta 
divisió catalana. 

Futbol femení

El club aposta clarament pel 
futbol femení, tant amateur 
com de formació. És l’única 
entitat del Prat que ofereix 
aquesta pràctica esportiva: 

“L’afi ció pel futbol femení no para de 
créixer. Només cal venir un diumen-
ge al Méndez per comprovar-ho. Hem 
d’apostar fort per la formació”, explica el 
president ❧

[ José David Muñoz ]

                  Equip de Segona Catalana de l’Atlètic Prat Delta.
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Les pistes d’skate dels jardins 
de la Ribera han acollit el primer 
campionat anual d’skate del Prat, 
organitzat pel col·lectiu de joves 
skaters de la nostra ciutat. Hi van 
participar gairebé 30 patinadors, a les 
categories de “més de 16” i “menys 
de 16”. Vídeo a www.elpat.tv

1er CAMPIONAT D’SKATE DEL PRAT

El 12 d’octubre passat es va celebrar al camp municipal del Sagnier la presentació, davant l’afi ció potablava, dels 
21 equips del futbol base de l’Associació Esportiva Prat —més de 400 futbolistes—. Vídeo a www.elprat.tv

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE FUTBOL BASE DE L’AE PRAT

El passat dissabte 8 d’octubre, mentre 
jugaven els juvenils del FC Can 
Buxeres i el Juvenil C de l’AE Prat, un 
futbolista del Can Buxeres va patir una 
aturada cardiorespiratòria. La ràpida 
intervenció de Lina Correa, mare 
d’Andrei, jugador del Juvenil pratenc i 
metgessa, va permetre mantenir amb 
vida el jugador del conjunt rival. Lina 
Correa va fer servir un desfi bril·lador 
del camp del Can Buxeres. Lina Correa 
va ser homenatjada al camp de l’AE 
Prat per la seva actuació. A la foto, 
rebent un ram de fl ors de mans del 
president de l’AE Prat, Luis Quiñonero.

LA SALVACIÓ D’UN FUTBOLISTA
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El dissabte 8 d’octubre es va celebrar el VIII Open 
Internacional de Petanca Ciutat del Prat, a les pistes de 
petanca dels jardins de la Ribera, amb la participació 
de 32 equips de tripletes. El campionat el va organtizar 
el Club Petanca Prat, que enguany celebra el seu 50è 
aniversari —és el segon club més antic de l’Estat, 
després del Barcelona—. Vídeo a www.elprat.tv

                  VIII OPEN INTERNACIONAL DE PETANCA CIUTAT DEL PRAT

El Club Bàsquet Prat es va proclamar, per segona vegada 
consecutiva, campió de la Lliga Catalana de Bàsquet de 
categoria LEB, en vèncer el Lleida per 87 a 70 a la pista 
Joan Busquets del CEM Estruch el 25 de setembre. A 
la lliga regular, els pratencs han començat molt forts, 
aconseguint guanyar els dos primers partits per primera 
vegada a la seva història. Vídeo a www.elprat.tv

EL CB PRAT, CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA LEB DE BÀSQUET

La temporada del voleibol pratenc ja ha començat, amb reptes 
importants per als Vikings Vòlei Prat. El sènior masculí, que 
va haver de rebutjar la plaça guanyada la Superlliga 2 a l’estiu, 
afronta un nou curs a Primera Nacional amb l’objectiu de 
tornar a lluitar per les posicions de playoff. Les noies del sènior 
femení sí que estrenen categoria, Primera Catalana. Després de 
tres temporades, l’equip torna al màxim nivell del vòlei català 
femení amb el repte de mantenir-s’hi. Aquesta temporada 
els Víkings creixen en nombre d’equips: enguany en seran 14, 
dels quals 8 de categories inferiors. Vídeo a www.elprat.tv

CLUB VIKINGS VÒLEI PRAT

El Club Hoquei Prat estrena la nova temporada 
amb creixement d’equips de base. Als dos conjunts 
prebenjamins federats del passat curs, enguany 
se’ls suma un tercer equip en formació. L’escola 
d’hoquei del Prat ha anat creixent en aquestes 
darreres tres temporades i ara ja són 23 els nens 
i nenes que hi aprenen a jugar a hoquei, 14 dels 
quals estan federats. El 17 de setembre, el club va 
presentar els equips d’aquesta temporada al pavelló 
del CEM Sagnier. El primer equip ha començat la 
temporada a Segona Catalana amb el repte de fer un 
pas endavant a la categoria. Vídeo a www.elprat.tv

                  CLUB HOQUEI PRAT
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