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Premis Ciutat del Prat 2017
Tres persones i dues entitats s’enduen enguany el reconeixement
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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-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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Festa de la Carxofa Prat: 
diversió i gastronomia

Menjar, música i ball davant de La Capsa, ingredients fonamentals de l’Escarxofa&Jazz.

Menú de la Carxofada Popular: carxofes 
i botifarra a la brasa amb samfaina. 

El Quinto Tapa Carxofa Prat s’ha celebrat 
del 12 d’abril a l’1 de maig.

Paella gegant cuinada per l’associació 
Les Escarxofes del Prat per a l’Escarxofa&Jazz.

La ciutat ha celebrat un any més la Festa de la Carxofa Prat. 
Durant els mesos de març i abril, aquest producte estrella 
de l’horta del Parc Agrari ha estat el protagonista d’un se-
guit d’activitats que han combinat la gastronomia amb la 

festa i l’orgull pels productes de qualitat i proximitat: Jorna-
des Gastronòmiques, Cuina al Mercat, Carxofada Popular, 
Escarxofa&Jazz, Quinto Tapa Carxofa Prat, Fira Tapa... Trobareu 
vídeos a www.elprat.tv i fotos al Flickr de l’Ajuntament ❧

Dinar de la Carxofada Popular sota els arbres, al parc del Fondo d’en Peixo. 
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L’

El éxito de una sociedad se basa en el bienestar de su ciudadanía, y este bienestar sólo se puede conseguir 

creando, paso a paso, una comunidad cohesionada, que progrese en valores como libertad, solidaridad, igualdad 

y civismo. Y este paso a paso, de hecho, es la tarea de personas individuales y de entidades que trabajan para 

hacer realidad este modelo de sociedad al que todos y todas aspiramos a llegar y que siempre podemos mejorar. 

Y precisamente ahora que insistimos tanto en la importancia de que El Prat sea una comunidad de aprendizaje 

donde todos tienen su responsabilidad educativa, para lograr que nuestros chicos y chicas adquieran los 

conocimientos y habilidades suficientes para convertirse en una ciudadanía comprometida y crítica, los premios 

Ciutat del Prat de este año han recaído en personas y entidades que han contribuido a esta tarea educativa y lo 

siguen haciendo, cada uno desde su ámbito.

Desde la docencia, Núria Carbonell es pionera en la implementación de los ciclos formativos sobre transporte, 

logística y comercio, que han permitido acceder al mundo laboral a una buena parte de su alumnado. Otro caso 

es el de Evelio de la Fuente, que ha convertido su pasión por la madera en una maestría altruista para la gente 

mayor de la ciudad. Muchas generaciones de jóvenes de El Prat han formado parte del Grup Escolta i Guia Anton 

Vilà, entidad que tiene una larga trayectoria en la educación del ocio y en valores, y que sigue contribuyendo a 

la actividad sociocultural de niños y jóvenes. Otro colectivo vital para la transmisión y la defensa de los valores 

cívicos es el de las Dones Sàvies de Sant Cosme, que representan la lucha personal y colectiva de una generación 

que hizo posible la evolución de los barrios en un tiempo difícil. Por último, quiero mencionar a Jaume Martí, un 

joven profesional del mundo del cine que con sus éxitos exporta el nombre de nuestra ciudad y contribuye al 

mundo de la cultura. A todos ellos y ellas, les doy las gracias en nombre del consistorio y los felicito por su labor 

cotidiana que hace que El Prat sea para nosotros nuestro lugar en el mundo.

Els Premis Ciutat del Prat 

d’aquest any han recaigut en 

persones i entitats que han 

contribuït a aquesta tasca 

educativa i ho segueixen 

fent, cadascun des del seu 

àmbit.

Los premios Ciutat del Prat 

de este año han recaído 

en personas y entidades 

que han contribuido a esta 

tarea educativa y lo siguen 

haciendo, cada uno desde

su ámbito.

Persones que eduquenLluís Tejedor  
L’alcalde

èxit d’una societat es basa en el benestar de la seva ciutadania, i aquest benestar només es pot aconseguir 

creant, pas a pas, una comunitat cohesionada, que progressi en valors com llibertat, solidaritat, igualtat i civisme. 

I  aquest pas a pas, de fet, és la tasca de persones individuals i d’entitats que treballen per fer realitat aquest 

model de societat a què tots i totes aspirem arribar i que sempre podem millorar. I precisament ara que insistim 

tant en la importància que el Prat sigui una comunitat d’aprenentatge on tothom té la seva responsabilitat 

educativa, per aconseguir que els nostres nois i noies adquireixin els coneixements i les habilitats suficients per 

esdevenir una ciutadania compromesa i crítica, els Premis Ciutat del Prat d’aquest any han recaigut en persones 

i entitats que han contribuït a aquesta tasca educativa i ho segueixen fent, cadascun des del seu àmbit.

Des de la docència, Núria Carbonell és pionera en la implementació dels cicles formatius sobre transport, logística 

i comerç, que han permès accedir al món laboral a una bona part del seu alumnat. Un altre cas és el d’Evelio de 

la Fuente, que ha convertit la seva passió per la fusta en un mestratge altruista per a la gent gran de la ciutat. 

Moltes generacions de joves del Prat han format part de l’Agrupament Escolta i Guia Anton Vilà, entitat que 

té una llarga trajectòria en l’educació del lleure i en valors, i que segueix contribuint a l’activitat sociocultural 

d’infants i joves. Un altre col·lectiu vital per a la transmissió i la defensa dels valors cívics és el de les Dones Sàvies 

de Sant Cosme, que representen la lluita personal i col·lectiva d’una generació que va fer possible l’evolució dels 

barris en un temps difícil. Per acabar, vull esmentar en Jaume Martí, un jove professional del món del cinema que 

amb els seus èxits exporta el nom de la nostra ciutat i contribueix al món de la cultura. A tots ells i elles, els dono 

les gràcies en nom del consistori i els felicito per la seva tasca quotidiana, que fa que el Prat sigui per a nosaltres  

el nostre lloc al món.
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Els 5 guardons

[1]
Evelio de la Fuente, 
en reconeixement al 
seu altruisme i a la seva 
aportació a la comunitat 
com a professor voluntari 
de cursos de marqueteria 
per a la gent gran.

[2]
Núria Carbonell i Alart, 
en reconeixement a la seva 
trajectòria professional en 
l’àmbit de l’ensenyament 
del transport i la logística 
i el seu compromís amb la 
formació professional de 
qualitat a la nostra ciutat. 

[3]
Jaume Martí Farrés, en 
reconeixement als seus 
mèrits professionals com a 
muntador cinematogràfic 
i per la seva contribució 
al món de la cultura.

[4]
Les Dones Sàvies de Sant 
Cosme, per la seva aportació 
altruista a la comunitat 
i la seva contribució a la 
defensa dels valors cívics, 
de convivència i integració.

[5]
Agrupament Escolta i 
Guia Anton Vilà, per la 
seva dilatada trajectòria 
en l’educació del lleure en 
valors i la seva contribució 
a l’activitat sociocultural 
dirigida als infants i joves 
de la nostra ciutat.

La novena edició dels Premis Ciutat 
del Prat es va celebrar el 21 d’abril, a 
l’auditori del Cèntric Espai Cultural. La 
gala, retransmesa en directe per www.

elprat.tv, va comptar amb l’actuació del 
grup de cant The Hanfris Quartet & Jazz 
Trio, que va interpretar set cançons. 

Aquests premis volen reconèixer la 
trajectòria exemplar i les aportacions 
de persones o organitzacions que hagin 
contribuït a fomentar la llibertat, la soli-
daritat o la igualtat; que hagin afavorit 
el progrés de la societat i el civisme, la 

iniciativa econòmica, l’urbanisme sos-
tenible, la defensa del medi ambient, la 
defensa dels drets humans, i que hagin 
destacat en l’àmbit de la cultura, l’esport 
o altres activitats.

Enguany han rebut un dels premis Ciu-
tat del Prat Evelio de la Fuente, Jaume 
Martí, Núria Carbonell, les Dones Sàvies 
de Sant Cosme i l’Agrupament Escolta i 
Guia Anton Vilà. A www.elprat.tv po-
deu veure un vídeo informatiu sobre la 
gala de lliurament dels Premis, així com 
el vídeo de tota la gala sencera ❧

Premis Ciutat 
del Prat 2017
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LES DONES SÀVIES DE SANT COSME. Aquest col·lectiu de dones d’entre 60 i 85 anys neix l’any 
2008 com a projecte de l’Ajuntament per unificar un grup de dones que ja destacaven 
per la seva participació en la majoria d’actes del barri. Participen en moltes activitats i són 
un referent en el treball comunitari i un exemple de bona ciutadania, civisme, convivència 
i integració. A la foto, amb l’alcalde, María Godoy i Nicolasa Herance.  

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA ANTON VILÀ. Cau fundat l’any 1957, durant els seus 60 anys 
d’activitat el seu objectiu ha estat educar i formar infants i joves en el temps lliure i en 
els valors de l’escoltisme. Organitza campaments d’hivern, de primavera i d’estiu i 
participa en diferents activitats i projectes de la ciutat. A la foto, Marcel Camps i 
Xènia García. 

EVELIO DE LA FUENTE. Nascut a Piñel de Arriba 
(Valladolid) el 1932, arriba al Prat amb 24 anys. La 
jubilació li ofereix temps per dedicar-se a la seva 
passió, la fusta. Durant els últims vint anys ha 
impartit el seu mestratge en marqueteria de 
forma altruista a més de 800 alumnes de la ciutat. 
L’any 2016 es va inaugurar al Centre Cultural El 
Remolar una exposició amb els seus treballs. 

NÚRIA CARBONELL I ALART. Professora amb una llarga trajectòria professional al Prat, 
primer a l’Institut Illa dels Banyols i ara a Les Salines. Ha estat pionera en la implementació 
i posada en marxa dels cicles formatius sobre transport, logística i comerç internacional 
a Catalunya, i ha participat en el desenvolupament dels estudis de FP Dual.

JAUME MARTÍ FARRÉS. Nascut al Prat el 1975, la seva 
trajectòria professional està lligada amb alguns 
dels directors més reconeguts del nostre país. 
Aquest 2017 ha rebut els premis Gaudí i Goya al 
millor muntatge per la pel·lícula Un monstruo 
viene a verme, de Juan Antonio Bayona, director 
amb el qual treballa habitualment. 
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Les persones i entitats premiades, acompanyades pels integrants del jurat.

L’actuació del grup de cant The Hanfris Quartet & Jazz Trio va obrir la gala.



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Ayuntamiento rico, 
ciudadano pobre
El nuestro es un ayuntamiento rico. El año 2016 lo cerró con 
más de 61 millones de euros en el banco, algo que no notan los vecinos 
de nuestra ciudad. A pesar de ello, las políticas de Tejedor han convertido 
a nuestra ciudad en un municipio empobrecido, cuando por capacidad 
podría ser un municipio rico. Es cierto que somos el segundo municipio de 
Catalunya que más gasta en servicios sociales, pero no es menos cierto 
que no hay mejor política social que invertir en la creación de puestos de 
trabajo y en la generación de actividad económica. Ahí la diferencia entre 
ellos y nosotros: mientras unos invierten para que siga habiendo pobreza, 
nosotros queremos invertir para poner los instrumentos necesarios que 
hagan que la gente mejore y prospere en su calidad de vida. Que el 
Ayuntamiento, durante la crisis, gaste en promoción económica la mitad 
de lo que cuesta la obra de la avenida Montserrat demuestra que el 
PSC e ICV no quieren que en nuestra ciudad haya oportunidades. Y un 
ejemplo es Amazon: nada ha hecho el gobierno municipal para que esta 
empresa se instale en nuestra ciudad y genere puestos de trabajo. Gracias 
a las gestiones de la Generalitat y del Gobierno de Mariano Rajoy eso 
será posible. Mientras los de siempre estén en el gobierno municipal, el 
Ayuntamiento será rico y los pratenses, crónicamente pobres. 

Tel. 653 936 713 

Equidad laboral
¿Estás casada?, ¿tienes hijos?, ¿piensas tenerlos en el futuro?,¿te 
sentirías cómoda liderando un equipo de hombres? A estas preguntas 
se enfrentan cientos de mujeres cuando acuden a una entrevista laboral, 
preguntas ilegales que vulneran el derecho a la intimidad y que seguramente 
no serían formuladas si el entrevistado fuera un hombre. Desgraciadamente, 
seguimos viviendo en un sistema heteropatriarcal, en el que la mujer queda 
relegada a un segundo plano. 

Como ejemplo claro de ello encontramos la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, siendo el sueldo de ellas un 26 % más bajo 
anualmente respecto al de ellos, llegando a alcanzar hasta un 42,6 % en las 
franjas salariales más bajas. En los puestos de responsabilidad o de mayor 
cualificación también queda patente la falta de equidad, y no basta con tener 
más estudios, ya que ellos siguen teniendo más oportunidades laborales.

Por todo ello es necesaria la lucha por la igualdad, para concienciar 
sobre todo al sector privado de que tenemos las mismas capacidades para 
desempeñar una tarea que un varón. El hecho de ser mujer no es una 
debilidad. Os deseo a todos y todas un feliz día del trabajador.

    @GuanyemPratLlob          

Estem vigilants
Treballem per fiscalitzar les decisions preses per l’equip de 
govern i vam fer explícit que mentre presumeixen que arriben al 80 % 
les contractacions directes a empreses locals, en aquest mes d’abril 
només representaven el 25 %. Vam exigir que l’Ajuntament controlés 
si s’aplicaven els acords aprovats pel Ple Municipal al Projecte Executiu 
del Teatre Artesà, acords com reservar el 5 % dels contractes laborals 
per executar el projecte a persones en situació de risc d’exclusió 
social o amb discapacitat física o psíquica, subcontractar un 5 % del 
pressupost amb empreses d’inclusió social i que l’Ajuntament treballarà 
amb empreses que es presentessin a les licitacions públiques per tal de 
millorar les condicions salarials dels treballadors i assolir el salari mínim 
de 1.000 euros. També es va acordar modificar l’ordenança dels serveis 
funeraris del Prat, establir unes tarifes socialment inclusives, promoure 
la lliure competència d’altres funeràries, treballar la nova ordenança 
amb l’Associació contra els Abusos Funeraris, les entitats i associacions 
de veïns... I en preguntar com estava l’aplicació d’aquests acords i si 
es prendria la mateixa decisió de l’alcaldessa Ada Colau de crear uns 
serveis funeraris municipals, silenci sobre els avenços de l’ordenança 
i ens van dir que, al Prat, els serveis funeraris no són tan cars.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Es pot fer més
Recentment s’ha presentat el Pacte local per l’ocupació i 
l’activitat econòmica per a l’any 2017. Aquest suposarà una injecció 
de recursos de prop de 4 milions d’euros en ajudes directes a la 
contractació i formació d’aturats de la nostra ciutat i de suport a 
nous autònoms. Cal dir que, tot i la millora de les dades de l’atur, 
encara hi ha prop de 4.100 persones aturades a la nostra ciutat. Tots 
els esforços que hi dediquem són més que necessaris. Si analitzem 
l’origen dels recursos veurem que l’Ajuntament de la nostra ciutat 
aporta el 30 % dels diners totals i que la resta provenen de la UE, 
la Generalitat, l’AMB i la Diputació de Barcelona. Concretament, 
l’Ajuntament fa una aportació d’1,2 milions d’euros. Això suposaria 
un percentatge al voltant de l’1,2 % del total del pressupost.

Nosaltres entenem que és una xifra petita per a una ciutat que 
té un pressupost anual que supera els 100 milions d’euros i que disposa 
d’un dels majors pressupostos municipals per habitant de Catalunya. Des 
del Partit Demòcrata estem convençuts que l’Ajuntament pot augmentar 
substancialment l’aportació perquè aquest pla anticrisi arribi encara a 
més veïns i veïnes de la nostra ciutat que es troben en situació d’atur.

http://convergents.cat/elprat/
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La corrupción que no cesa 
La sobredosis de corrupción de estos últimos tiempos nos obliga a 
plantearnos si un partido que tiene un alto número de dirigentes inmersos 
en diferentes fases de un proceso judicial está en condiciones de gobernar 
un país. Pero no solo ellos, también los que han sido expuestos a escándalos 
de corrupción política y poseen una cuota de participación en los asuntos 
públicos. La tristeza, desolación y decepción que dicen sentir los portavoces 
de los partidos ante los medios de comunicación oculta una profunda 
hipocresía. La corrupción no es una cuestión individual, aunque así se 
presente ante la ciudadanía. El entramado siempre es colectivo y se halla 
enraizado en la organización. La resistencia que muestran algunos partidos 
a debatir y votar las medidas que se exigen desde diferentes niveles de la 
sociedad, como la despolitización de los órganos judiciales, la reducción 
y las características del aforamiento, la inhabilitación para actividades 
públicas, las puertas giratorias, la transparencia de las formaciones políticas, 
etc, provoca, pese a la existencia de leyes de transparencia y buen gobierno, 
códigos éticos u otros instrumentos, una gran indignación ciudadana. El 
daño que está produciendo la corrupción en nuestras instituciones debe ser 
reparado, todos los que nos dedicamos al ejercicio de administrar desde las 
instituciones públicas debemos hacerlo con tolerancia cero a la corrupción.

www.iniciativa.cat/elprat

Cap a un Pla Local de Salut
Recentment, des de l’Ajuntament hem posat en marxa el 
Consell Municipal de Salut, un òrgan de participació que vol promoure 
la implicació col·lectiva en el disseny i desenvolupament de les polítiques 
de salut pública a la ciutat. La creació d’aquest consell fou un dels 
compromisos electorals que els socialistes vam adquirir a les darreres 
eleccions municipals. Aquest consell el componen representants dels grups 
polítics del consistori, els serveis de salut de la Generalitat i entitats de tot 
tipus vinculades o interessades en la salut. Un dels encàrrecs principals 
del consell és l’elaboració del Pla Local de Salut, una eina per dissenyar 
i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut 
de la ciutadania de forma equitativa i eficient. Quan parlem de salut, 
sovint pensem en afeccions o malalties. Però hem d’entendre la salut 
d’una manera molt més àmplia, com un estat de benestar físic, mental 
i social. La millora de la salut de la població no passa per incrementar 
únicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, 
les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques 
i socials. La salut, doncs, té una dimensió mediambiental, esportiva, 
de serveis socials i educatius, i fins i tot econòmica. L’estratègia per 
desenvolupar accions amb aquesta visió és disposar d’un Pla de Salut. 

    @PerezJP_   

1 kg de patatas y las llaves 
del lavabo, por favor
Ser autónoma/o es difícil, y más si tienes una tienda. Las dificultades 
para mantenerse, dada la injusta política fiscal, la crisis, los gastos que 
aumentan y los proveedores, evidencia que es una tarea titánica. Por otro lado 
tenemos a las personas con discapacidad física, para quienes es indispensable 
vivir en un entorno accesible y sin barreras, cuestiones que deben ser 
garantizadas y protegidas por los poderes públicos. ¿Qué tienen que ver estos 
dos temas? Hace unos meses supimos que algunos comercios han recibido un 
requerimiento del Ayuntamiento exigiéndoles que habiliten al menos un lavabo 
público adaptado en sus tiendas. Revisando la legislación estatal, autonómica 
y municipal, no encontramos ninguna norma al respecto, excepto una 
ambigua ordenanza de la AMB, sin criterio de actividad. Hicimos la primera 
pregunta en el pleno de febrero: nadie sabía nada. Hablamos con los dos 
colectivos y ninguno está de acuerdo con esta medida y coinciden en que lo 
primordial es la accesibilidad a las tiendas, no que tengan lavabo. El equipo de 
gobierno llevaba en su programa electoral crear un programa d’ajudes directes 
als comerços per adaptar-se i suprimir barreres.  A los comercios se les exige 
que se adapten, pero no se les ofrecen esas ayudas. A la 2ª pregunta en el 
pleno de marzo: se continuará exigiendo el lavabo a las tiendas que cambien 
de actividad económica o hagan obras, es decir, a los nuevos comercios.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Hemos propuesto...
En el último pleno de abril Ciudadanos presentamos una moción 
pensando en los niños y niñas de infantil, primaria y secundaria de nuestro 
municipio con necesidades educativas especiales. La propuesta consiste 
en solicitar a la Generalitat que amplíe a todos los centros las unidades 
de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (USEE) 
en pro de caminar hacia una escuela 100 % inclusiva, facilitando así la 
integración del alumnado con NEE dentro del ciclo educativo ordinario.

En la actualidad disponemos, entre primaria y secundaria, de 
más de 600 niños y niñas con NEE (sin contar con el alumnado de infantil 
ni los no dictaminados a la fecha) y únicamente tenemos 2 USEE en 
primaria y 2 USEE en secundaria. Por lo tanto, disponemos de una oferta 
muy insuficiente de este potente recurso pedagógico inclusivo en El Prat, 
y es debido a esto por lo que presentamos esta propuesta para que se 
amplíe a todos los centros, ya que será muy beneficiosa para muchos 
niños y niñas. Aunque la propuesta fue aprobada gracias al apoyo de otras 
fuerzas políticas, lamentamos una vez más la falta de implicación y el nulo 
apoyo por parte del equipo de gobierno (ICV-EUA y PSC) y de Se Puede 
(Podemos), que no votaron a favor de la misma.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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PLANTACIÓ DE MÉS DE 800 ARBRES
Durant aquest any es plantaran al Prat més de 800 arbres, 
amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i la qualitat 
dels arbres. El pressupost d’aquestes actuacions és de 
211.750 €. Els arbres malalts o morts, més de 300, se 
substituiran per altres, de vegades per espècies més 
resistents i adaptades al mitjà urbà. La majoria d’aquestes 
substitucions corresponen a l’arbrat viari o ubicat 
dintre de places o jardins. Vídeo a www.elprat.tv

                                             FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA “CIUTAT DEL PRAT”
El 6 d’abril passat va tenir lloc al centre cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa, la presentació dels treballs de recerca seleccionats per 
al 14è Fòrum. L’objectiu principal del Fòrum és potenciar la 
recerca de l’alumnat de batxillerat, especialment en medi 
local, potenciant el reconeixement dels treballs d’investigació 
que es duen a terme als instituts del Prat. A l’apartat “Millora 
de l’èxit educatiu” de www.elprat.cat/educació trobareu 
un apartat dedicat al Fòrum. Vídeo a www.elprat.tv

UN REPTE SOLIDARI AL CONGO AMB SEGELL PRATENC
L’associació SOS Primates, creada entre altres pel 
pratenc Raúl Cabrera, i el club pratenc de ciclisme 
“Prat Bike” s’han ajuntat per aconseguir 2.000 euros 
a través del micromecenatge, mitjançant una cursa 
de 8 ciclistes del Prat a Itàlia (900 km, 19.000 m de 
desnivell en 8 etapes). Els diners es volen destinar 
a alimentar amb llet en pols durant 10 mesos els 
petits micos d’un centre de recuperació de primats 
de la República Democràtica del Congo, així com 
també a l’escolarització de 38 nens exsoldats durant 
3 mesos. Trobareu més informació a https://www.
migranodearena.org/es/ong/1634/sos-primates/

OBRES A L’EXTERIOR I A L’INTERIOR DE LA GRANJA DE LA RICARDA
Fa uns dies que han començat les obres d’urbanització de l’espai 
exterior de la Granja de la Ricarda, d’uns 18.000 m2, així com també els 
treballs de posada a punt de l’edifici. Les obres acabaran a 
finals d’agost, amb la vista posada en la Fira Avícola de l’any 
vinent, ja que l’Ajuntament preveu celebrar-la en aquest 
indret, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. 
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Unes 90 persones, tant 
d’entitats com a títol 
individual, convidades per  
l’Ajuntament, van participar 
el 25 de març passat a la 
Conferència Ciutadana 
per definir les actuacions 
del nou Pla Local per a la 
Cohesió i la Inclusió Social 
2017-2020. La trobada es 
va celebrar al centre cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa. 

NOU PLA LOCAL PER A LA COHESIÓ 
I LA INCLUSIÓ SOCIAL

DIUMENGE 7 DE MAIG, FESTA ESPLAI AL PARC NOU
Festa Esplai és el gran esdeveniment que organitza cada 
any Fundesplai, que està obert a infants, joves, monitors 
i monitores i famílies de tot Catalunya. Festa Esplai és 
un dels punts culminants de la campanya “Encerta 
l’Estiu – Un estiu per a tothom!”. Aquest any se celebrarà 
el diumenge 7 de maig i es farà, com habitualment, al parc 
Nou. En trobareu més informació a www.fundesplai.org

                  CLOU EL 4T PROGRAMA CONNECTA JOVE
Al mes d’abril va cloure la 4a edició del Connecta Jove, un programa d’aprenentatge servei on estudiants de la ciutat posen 
els seus coneixements en noves tecnologies a l’abast d’altres col·lectius. Enguany han participat en aquesta iniciativa, liderada 
per Fundesplai amb el suport de l’Ajuntament, 49 joves dels instituts Ribera Baixa i Estany de la Ricarda i de l’Institut-Escola del 
Prat, així com unes 115 persones adultes, entre les quals destaquen els i les participants a l’Espai Bastida de Serveis Socials.

NOU INTERCANVI EDUCATIU AMB FINGAL
Durant el mes d’abril, 24 joves del comptat irlandès de Fingal han 
participat a la segona fase de l’intercanvi educatiu, que enguany ha 
commemorat la 10a edició. Durant una setmana van realitzar activitats 
i compartir experiències amb els i les alumnes pratenques que van 
participar a l’intercanvi, i que al mes de març van visitar Irlanda. 
Hi han participat alumnes dels instituts Baldiri Guilera, Salvador 
Dalí, Estany de la Ricarda i Ribera Baixa. Vídeo a www.elprat.tv
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El barri de Sant Cosme comença
a celebrar els 50 anys d’història 

El diumenge 28 de maig al matí se cele-
brarà el primer d’un seguit d’actes per 
commemorar el 50è aniversari de Sant 
Cosme. L’Ajuntament i les entitats del 
barri fan una crida a tota la població 
del Prat a sumar-se a la celebració. Hi 
trobarem un barri engalanat amb flors 

de tota mena, on podrem participar en 
una gimcana popular amb els amics o 
la família i on podrem gaudir d’un ver-
mut de primavera a la plaça del Barri. 

Porteu la vostra flor

Veïns i veïnes, grups d’amics i amigues, 

S’inicien ara uns mesos de celebracions per commemorar els 50 anys d’història 
d’aquest barri del Prat, amb actes oberts a totes les persones de la ciutat, grans i petites

escoles, entitats, comerços, 
tothom que ho vulgui pot 
col·laborar a l’engalanada 
fent cadascú una flor ma-
nual, que podreu col·locar a 
les garlandes i instal·lacions 
que es penjaran pels carrers 
i als balcons de les cases de 
Sant Cosme. 

Podeu participar als tallers 
oberts que es faran els di-
lluns d’abril, i maig de 16.30 
a 18.30 h, a la pl. de la Remo-
delació i els dimecres d’abril 
i maig de 16.30 a 18.30 h, a 
l’equipament cívic Delta.

Al web www.elprat.cat/

barrisantcosme trobareu 
instruccions per si voleu fer 
la vostra flor a casa i portar-
la després al barri. 

El punt de recollida de 
flors, abans del dia 28 de 
maig, serà a l’oficina muni-
cipal d’informació de Sant 
Cosme, a la pl. de la Remo-
delació / passeig de Ramon 

Codina, 30, de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h i de 16 a 18.30 h.

Si voleu portar la vostra flor el mateix 
dia 28 de maig guarnirem llavors la 
plaça del Barri. 

Sant Cosme us espera. Serà un gran 
dia! ❧

Un dels tallers de creació de flors, amb la vista posada en la celebració del dia 28.



EL PRAT

17
maig 17



EL PRAT

18
maig 17

El dissabte 8 d’abril passat va obrir la 
nova oficina de turisme de Can Camins, 
situada a la carretera de la platja davant 
de l’entrada a la pineda que li dona 
nom. Es tracta d’una prolongació de la 
Porta del Delta, el servei d’informació i 
promoció turística del Prat. 

Aquesta oficina obre dissabtes, diu-
menges i festius, de 10 a 13 h, propor-
ciona informació turística sobre tot el 
municipi i gestiona les visites a diversos 
espais. A través d’aquesta oficina, per 
una passera que connecta amb la porta 
del darrere, es pot accedir al mirador de 
l’estany de l’Illa. 

Situada prop de la
platja, obre dissabtes, 
diumenges i festius, 
de 10 a 13 h

En aquesta oficina es gestionen les vi-
sites a la pineda de Can Camins, que 
s’oferiran a partir del maig els dissab-
tes, diumenges i festius a les 12 h. 

Les visites aniran a càrrec del Con-
sorci dels Espais Naturals del Delta, es 

faran amb guia i tindran una durada 
aproximada d’una hora. Els grups per 
poder fer la visita seran d’un màxim de 
25 persones. 

Les visites a la pineda també es po-
den reservar al servei de Porta del Del-
ta situat al Cèntric Espai Cultural ❧

Oficina d’informació turística de Camins. info@portadeldelta.cat.

Oficina de
turisme de 
Can Camins

Visites a la pineda
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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

Un po 
d’opera? 
amb Marisa Martins i 
Josep Buforn
La mezzosoprano argentina 
nominada als Grammy ens 
proposa un programa on, 
acompanyada del pianista Josep 
Buforn, interpreta àries dels grans 
moments de l’òpera des del seu 
naixement i d’estils ben diversos. 
Després del concert hi haurà un 
breu col·loqui entre intèrprets i 
públic.
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 14, a les 19 h
Entrada: 12 €
Entrada: 12 €

Sota teràpia 
de Matías del Federico

Tres parelles amb conflictes diferents 
són convidades a participar en una 

sessió de teràpia: un intercanvi 
d’experiències personals, de 

desitjos, somnis i frustracions. La 
sessió, però, es desenvoluparà 
sense la tutela del professional: 

la duran a terme els 
mateixos pacients.
Teatre Modern
Diumenge 7, 

a les 19 h
Entrada: 15 €



Poltrona - Pla

Hi ha un escola perduda allà al mig del 
Montseny on només hi estudien els infants 
que somien amb truites... És l’escola dels 
somiatruites. Tortell Poltrona i Albert Pla 
fa temps que hi estudien, però no sabem si 
volen ser pallassos i cantar, o ser cantants i 
fer el pallasso.

Teatre Modern. Diumenge 28, a les 18 h
Entrada: 15 € (menors de 13 anys: 6 €)

ETC TEATRE

LA EXTRAÑA PAREJA 
(AHORA MÁS EXTRAÑA)
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 6, a les 18 i a les 20 h
Entrada 5 €
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Miqui Puig + Trau

Miqui Puig presenta Escuela de 
Capataces, un treball impecable i sobri, 
i comparteix cartell amb la banda 
santboiana Trau.

La Capsa. Divendres 5, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a 
taquilla

Xavi Alías en concert
Xavi Alías presenta 
Carib, on el ritme 
s’agermana amb la
veu i crea un conjunt
enèrgic acompanyat, 
en directe, dels visuals 
del col·lectiu Antivaho.

La Capsa. Divendres 12, a les 21 h 
Entrada: 6 € (amb consumició)

El Descompositor
L’indie
amb Paco Loco
Un repàs de la història 
de l’indie espanyol 
amb la particular visió 
de qui l’ha viscut en 
primera persona com 
a productor i músic.

La Capsa. Divendres 19, a les 19 h

Los Jaguares de la 
Bahía + Las Ruinas

Los Jaguares de 
la Bahía, banda 
inclassificable liderada 
per Paco Loco, actúa 
amb Las Ruinas, que 
presenten el seu setè 

àlbum 100% maximum heavy pop.
La Capsa. Dissabte 20, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a taquilla

Jam Session a la 
terrassa
Espai obert a qualsevol músic i amb qualsevol 
instrument. 

La Capsa. Diumenge 21, a les 19 h
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TEATRE KADDISH
Centre d’Art Torre Muntadas

Kaddish RadiKals
S.C.U.M. Manifesto, de Valerie Solanas
Lectura dramatitzada del manifest 
feminista que Solanas, més coneguda 
per haver disparat a Andy Warhol, va 
escriure l’any 1967.
Diumenge 14, a les 12 h

Julieta, despierta!
Vuit dones parlen 
sense embuts sobre 
la dependència 
emocional, el 
maltractament, 
l’amor romàntic, el 

sexe, el masclisme i la violació dels drets 
de les dones.
Divendres 19 i dissabte 20, a les 
20.30 h. Diumenge 21, a les 19 h 
Entrada: 6 €

La dona gelatina 
de Peter Sheridan
A través de la petita Jean, l’obra explora 
temes universals com la pobresa, la 
llibertat, l’amor o la violència.
Dissabte 27, a les 20.30 h
Diumenge 28, a les 19 h 

Dijous Teatre:

Sobre el fenomen de 
les feines de merda 
Cia. La Calòrica

Històries 
breus, 
intenses i 
directes on, 
entre grans 
dosis d’humor, 

reflexionarem sobre què és “la feina”, 
per què la fem i per què li dediquem 
la part més important de les nostres 
vides.

Teatre Modern. Dijous 18, 
a les 20 h. Entrada: 10 €

Hablar por hablar 
Grup de teatre de La Casa de 

Andalucía
Adaptació teatral 
del programa 
de ràdio que va 
conduir durant 
5 anys Gemma 

Nierga a la Cadena Ser. 

Teatre Modern. Diumenge 21, 
a les 18 h. Entrada: 1 kg d’aliments 
(entrada solidària)

Visita a la Casa 
Gomis

Visita a una de les joies de 
l’arquitectura racionalista, obra de 
l’arquitecte Antoni Bonet. 
Activitat reservada a persones 
residents al Prat. Places limitades. 
Inscripció a partir del dia 8 de maig 
a patrimonicultural@elprat.cat 
o al tel. 934 782 858 

Punt de trobada: pàrquing 
del Tanatori. Dissabte 27, 
a les 10.30 h. Entrada: 8 €

IV Fira de la 
Cervesa 
Artesana 
Organitza: Brew Prat

Parc del Fondo d’en Peixo
Dissabte 20, a les 12 h



GASTRO-FOTO: 
QUÈ ES COU AQUÍ DINS?
Exposició per conèixer el dia a dia dels 
tallers de cuina a través dels objectius 
de diferents fotògrafs. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
De l’11 de maig al 4 de juny
Inauguració: dijous 11, a les 19 h

MODULACIONS
[La Paraula] 
Recull de l’experiència pilot
impulsada per /UNZIP de treball 
col·laboratiu entre centres culturals, 
d’art i educatius en complicitat amb el 
territori.

Biblioteca Antonio Martín
Del 12 de maig al 10 de juny
Inauguració: divendres 12, a les 19 h

NOVES EXPOSICIONS

Projectes LAB 
amb Sílvia Martos
Proposta expositiva-
participativa que s’activa 
a través de l’entrega de 
peces de roba a l’artista 
i que connecten amb les 

diferents històries singulars de cada participant.

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 4 d’abril al 4 de juny
Inauguració: dijous 4, a les 19.30 h

Alteracions 2.0
Exposició envers l’alteració i la modificació d’imatges 
mitjançant les eines digitals.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 5 de maig al 4 de juny
Inauguració: divendres 5, a les 20 h
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El Cinturón Rojo
Documental presentat per Francesc Castellana (Fundació 
Utopia) i taula rodona amb Josep Pérez Moya i Jordi 
Izquierdo, moderada per Marga Soler.

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 9, a les 19 h

Desmuntant la islamofòbia 
amb Ibrahim Miguel Ángel Pérez, Asma Ochan i Alba Cuevas
Taula rodona al voltant d’una de les majors amenaces contra la 
convivència i l’exercici dels drets fonamentals a Europa.

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 10 de maig, a les 19 h

ENCARA POTS 
VISITAR
ELS INICIS DE LA 
PREMSA AL PRAT
Cèntric Espai Cultural
Fins al 27 de maig

EL PRAT 1:1 
COL·LECTIU IGPRAT
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 31 de maig

(IN)FORMALIDADES 
Darío Amaro

La Saleta: Escola d’Arts del Prat 
Fins al 23 de juny

D’A FILM FESTIVAL
El festival de cinema d’autor torna al Prat amb tres projeccions:

Dimarts 9, La película de nuestra vida, d’Enrique Baró
Dimecres 10, La región salvaje, d’Amat Escalante
Dijous 11, Estiu 1993, de Carla Simón
Cine Capri. A les 20 h

Jornades professionals Tour D’A Film Festival I 
ASCAP, amb Valérie Delpierre i Sergi Moreno
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 8, a les 19 h

Programació del Cine Capri
Estrena d’ALIEN: COVENANT (12, 13 i 14) i PIRATAS DEL 
CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (26, 27 i 28).
Per confirmar dates i horaris visiteu el web www.cinecaprielprat.com

Viajes Anónimos 
de Jorge Peña Martín

Curtmetratge de quatre històries 
entre la ficció i la realitat que 
s’entrecreuen en un lloc en 
el qual no deixen de passar 
avions. Projecte guanyador de la 

Convocatòria /UNZIP 2016.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 6, a les 19 h

Cine Club

I, Daniel Blake 
(Yo, Daniel Blake), de Ken Loach
2016, Regne Unit. Idioma: anglès 
(VOSE). Durada: 100 minuts. 
Dos personatges presoners del laberint 
administratiu intentaran ajudar-se 
mútuament.

Prèviament es projectarà el curt PROGRESSIÓ, 
de Grégoire Thiry

Cine Capri. Dimecres 17, a les 19.45 h
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XXI Pratifolk 
Torna el festival pratenc on les entitats de cultura
tradicional i popular de la ciutat són les protagonistes. 

Parc del Fondo d’en Peixo
Dissabte 6, a partir de les 10 h

Trobada amb Sílvia Soler
Coneixerem Els vells amics, l’última novel·la 
de l’escriptora i periodista catalana, i farem un 
repàs de la seva trajectòria literària.  

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 15, a les 19 h

Periodisme digital. Reptes i 
oportunitats
Taula rodona al voltant del periodisme en l’època digital. Amb Karma 
Peiró, Sergi Picazo i Lluís Caelles. Modera: Marta Casals

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 23, a les 19 h

X
 e

r
r

a
d

es



TALLERS
TALLER DE DIMECRES

Recomanat per a 
nens i nenes de 4 a 
8 anys
Batucada d’estar 
per casa amb María 
José Quero

Muntarem una batucada mitjançant objectes 
de la vida quotidiana dels més petits.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 17, 
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic): Vehicles 
solars
Explorarem els 
beneficis de 
l’energia solar i 
muntarem joguines 
que s’activen amb 
la llum del sol.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 18, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Art en família
Cròniques marcianes

Fabricarem un diari 
amb les nostres 
notícies perquè els 
terrícoles puguin 
llegir-lo!

Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 21, a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia 

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 6. Contes atlètics 
amb Anna G. Cuartero
Dissabte 13. La Sra. Cagarrines 
amb Elisabeth Ulibarri (conte inclusiu)
Dissabte 20. Les andròmines 
amb Santi Rovira
Dissabte 27. La selva africana 
amb Anna García

L’HORA DELS NAdONS
Dimarts 2, a les 17.30 h i dissabte 6, 
a les 10.30 h. Abraçades per a tu 
amb Anna García

Dimarts 30, a les 17.30 h. A la 
voreta dels núvols amb cia. Patawa

TEATRE
El Galliner del Parc

La panxa del bou
Un dia, en Patufet va sortir de casa per anar a 
la feina de la seva mare a dur-li l’esmorzar. Pel 
camí, però, es va perdre... i va viure divertides 
aventures!

Teatre Modern. Dissabtes 13 i 27, a les 18 h 
Entrada: 3 € adults (menors de 12 anys: 2 €)

Cia. Mercè Framis

Xarop de cargol
En aquest espectacle 
d’ombres, la Clara 
guareix els seus 
pacients amb poemes i 
cançons màgiques.

Centre Cívic 
Jardins de la Pau

Diumenge 14, a les 12 h. Entrada 1,5 €

Activitats de lleure 
DE maig

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

DEL 15 AL 28 DE MAIG
Exposició sobre pictogrames: 
Abans de comprar, abans de 
consumir... “Mira, interpreta, 
actua“ 
Et fixes en els símbols de l’envàs abans de 
comprar o utilitzar un producte? Estem acostumats 
a mirar el preu i la qualitat, i poques vegades 
llegim la informació de l’etiqueta. Un pictograma és 
una composició gràfica que transmet informació. 
Conèixer i entendre el llenguatge d’aquests 
símbols ajuda a que es faci un ús més segur i 
responsable dels productes que adquirim.
Organitza: Servei Públic de Consum de 
l’Ajuntament de El Prat de Llobregat.
Casal de Gent Gran el Remolar. Entrada lliure

DIMARTS 16
Caminada Final: Granollers
Última caminada del cicle de Passejades de la 
Diputació de Barcelona “A cent cap als cent”. 
Només es podran inscriure les persones que hagin 
participat en un mínim de tres caminades.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €
Taller: QuÈ ens diuen els 
pictogrames? 
Vine a conèixer el significat dels pictogrames que 
surten a les etiquetes i els envasos del productes 
que adquirim.Organitza: Servei Públic de Consum 
de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades. Gratuït

DIMECRES 17 
Visita als 
estudis de TV3 
Visitarem les instal·lacions, 
els platós, els tallers i les 
unitats mòbils per descobrir 
de prop la televisió 
pública de Catalunya que 
cada dia arriba amb els 
seus continguts a milers 
d’espectadors.
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de 
la Gent Gran. Places 
limitades. Preu: 5 €

I
n

fa
n

ti
l

Tast Tech: Què és la 
Realitat Virtual?
Vine a experimentar i testejar diferents apps 
de RV immersiva, demostració amb HTC Vive i 
visualització de fotos en 360º.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 10, a les 19 h. Entrada: 3 € adult 
(adult + infant: 4,5 €) Cal inscripció prèvia

ALTRAVEU FESTIVAL
Torna el festival jove del Prat amb 
propostes musicals, esportives, 
escèniques, debats... i molt més!
Jardins de la Ribera 
Dissabte 13, a partir de les 17 h
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Formació 
artística de
llarga durada 
De setembre a juny, 
com un curs escolar 

A més de l’habitual oferta trimestral de 
cursos i tallers dels equipaments cultu-
rals, la ciutat també ofereix la possibili-
tat d’apuntar-se a propostes formatives 
de llarga durada en el camp artístic, una 
formació estable i de qualitat, oberta a 
totes les edats, per practicar i aprofundir 
en diferents disciplines artístiques: mú-
sica (Escola Municipal de Música), arts 
visuals i plàstiques (Escola d’Arts del 
Prat), teatre (Teatre Kaddish) i circ (Cen-
tre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa).

Com a novetat, aquestes propostes es 
comuniquen per primera vegada a la 
ciutat de forma agrupada, i es definei-
xen els mateixos calendaris que els de 
la formació de llarga durada de l’Escola 
Municipal de Música. 

Aquesta oferta seguirà el calendari 
escolar: s’iniciarà al setembre-octubre i 
finalitzarà al juny següent. 

Les inscripcions s’obriran a mitjan 
juny i es deixaran obertes durant tot 
l’any, sempre que hi hagi places, però 
no caldrà renovar cada tres mesos la 
inscripció. Es realitzaran presencialment 
als equipaments culturals i a la seu del 
Teatre Kaddish. 

Escola Municipal de Música: L’oferta 
de places es publicarà el 18 de maig, la 
preinscripció es farà del 24 de maig al 2 
de juny i la matriculació, del 28 de juny 
al 14 de juliol.

Escola d’Arts, Teatre Kaddish i CC 
Sant Jordi – Ribera Baixa: Les inscrip-
cions es faran del 12 al 22 de juny ❧

El circ és una de les formacions que s’ofereixen.

Formació per a entitats

[ Durant aquesta primavera, el 
Servei de Formació i Assessorament 
a Entitats, situat a les Cases d’en 
Puig, ha programat formacions de 
diversos àmbits per a l’adquisició 
d’eines i recursos per millorar la 
gestió de les entitats: comptabilitat, 
obligacions fiscals, parlar en públic, 
xarxes socials, perspectiva de gènere 
i voluntariat. Les formacions es fan a 
la tarda i hi haurà servei de ludoteca 
infantil. Més informació a 
www.elprat.cat/entitats.]

“Jo puc” +35 i +45

[ El 30 de març es va fer l’acte 
d’entrega de diplomes als i les 
participants en el programa social “Jo 
puc”, que té per objectiu la millora 
de les competències professionals. Va 
ser una trobada de reconeixement de 
la bona feina feta i de compartir un 
moment de cafè entre participants, 
professionals i regidores de Serveis 
Socials i de Promoció Econòmica.]

26 i 27 de maig, botigues 
al carrer

[ Els dies 26 i 27 de maig se celebrarà 
la 2a Fira Comercial i Gastronòmica 
del Prat, a la pl. Catalunya, 
promoguda per l’associació Prat 
Gran Comerç, i també la Festa 
Major del c. de Ferran Puig. En tots 
dos esdeveniments hi haurà moltes 
activitats i mostres comercials.]
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4.000.000 € para fomentar 
el empleo y la economía  

El Ayuntamiento de El Prat pone en 
marcha un nuevo plan de medidas para 
facilitar, durante este año 2017, la con-
tratación estable y de calidad de perso-
nas en paro y, por otro lado, apoyar a las 
personas emprendedoras, también des-
empleadas, para que puedan iniciar una 
actividad. 

Este plan, dotado con 1.225.000 € del 
presupuesto municipal, tiene por obje-
tivo llegar a 719 beneficiarios de progra-
mas de orientación y formación y a 374 
beneficiarios de contratos laborales, y 
dar ayudas a 60 personas en paro para 
que inicien un proyecto de autoempleo 
o empresarial, individual o colectivo. 

Este plan anual de medidas extraor-
dinarias, el quinto consecutivo, hace 
una apuesta firme por la contratación 
indefinida de las personas con más di-
ficultades, incrementando de manera 
importante la dotación de la ayuda y es-
tableciendo, como requisito, una retribu-
ción mensual mínima bruta de 1.000 €, 
más el prorrateo de las pagas extras.

Asimismo se ejecutará un Plan de Em-
pleo de Urgencia Social, dirigido a las 
personas más vulnerables laboral y so-
cialmente (contratación de 40 personas 
en paro de larga duración y sin presta-

ciones, para que lleven a cabo activida-
des de interés social y comunitario), y un 
programa de integración laboral para 
personas desempleadas en riesgo de 
exclusión (inserción laboral de 50 per-
sonas con tutorización personalizada, 
formación y orientación). 

Reactivación económica 

En cuanto a las medidas de apoyo a la 
reactivación económica, el plan incor-
pora diversas ayudas para personas em-
prendedoras y exenciones fiscales a las 
empresas por inicio de actividad.

En este ámbito, la economía social y 
cooperativa tendrá un trato especial, 

1.225.000 € surgirán del presupuesto municipal, a los que se sumarán otros 2.770.000 € 
de los programas anuales de políticas activas que desarrolla el Ayuntamiento con el 
apoyo de otras administraciones

Reunión de la comisión de seguimiento del Pacto local por el empleo y la actividad económica de El Prat.

Personas con más 
necesidades

[continúa en la página siguiente]
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con apoyo económico específico a 5 
entidades del sector sin ánimo de lucro 
para que desarrollen proyectos de alto 
impacto social. 

Políticas activas para 
2017: 2,77 millones 

El plan de medidas municipal de 1,2 
millones de euros viene a complemen-
tar el importante paquete de políticas 
activas que desarrolla el Ayuntamiento 
de El Prat, con el apoyo de otras admi-
nistraciones y del Fondo Social Europeo, 
y que asciende a 2.770.000 €. Entre otras 
actuaciones, durante el año 2017 se 
pondrán en marcha:

[ Programas de formación y trabajo, 
   con contratos laborales

El plan de medidas 
extraordinarias para este 
año 2017 es el quinto 
consecutivo que pone en 
marcha el Ayuntamiento 

QUINTO PLAN CONSECUTIVO

El plan prevé crear 374 
contratos laborales y la 
creación de 60 proyectos de 
autoempleo o empresariales

374 EMPLEOS Y 60 EMPRESAS

Se ejecutará un Plan de 
Empleo de Urgencia Social, 
dirigido a las personas 
más vulnerables laboral y 
socialmente de nuestra ciudad

URGENCIA SOCIAL

Beneficiarios

Ayudas a la contratación

Empresas y empresarios/as                                            
individuales

Características

[ 2.000 € por contratos de un año

[ 2.000 € por transformaciones de  
   contratos temporales en indefinidos

[ 3.000 € por transformaciones de 
   contratos temporales en indefinidos
   de parados/as de larga duración

[ 4.000 € por contratos indefinidos

[ 5.000 € por contratos indefinidos de 
   parados/as de larga duración

Beneficiarios

Apoyo a la actividad económica

Programa 
“El Prat 
Emprèn”

Emprendedores/as                                   
en paro 

Características

80 % de los gastos de 
inicio de actividad, con 
un máximo de 4.000 €

Fiscalidad 
municipal

Empresas, 
comercio y 
restauración

Exenciones fiscales por 
inicio de actividad, tasa 
de recogida de residuos e 
impuesto de construcciones 
e instalaciones

[ Programas de formación y 
   cualificación profesional
[ Programas de orientación laboral 
   personalizada
[ Programa de Garantía Juvenil 
   (ver página 28)

Se prevé que más de 560 personas pa-
radas sean beneficiarias de programas 
específicos de orientación y que 400 se 
beneficien de los programas de forma-
ción. Además, se prevé que los progra-
mas que incorporan contratos de tra-
bajo beneficien a más de 184 personas. 
Finalmente, los programas de Garantía 
Juvenil desarrollados en nuestro muni-
cipio por el Ayuntamiento de El Prat y 
de otras entidades supondrán la contra-
tación de 253 personas jóvenes ❧

[viene de la página anterior]
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Pacto local para el empleo y la 
actividad económica
La comisión de seguimiento del Pacto local por el empleo y la actividad económica de 
El Prat se reunió a principios de abril para evaluar las medidas desarrolladas y plantear 
nuevos objetivos para los próximos años. En su reunión anual, la Comisión —formada 
por el equipo de gobierno, los grupos políticos municipales y los representantes de las 
asociaciones sindicales y empresariales del municipio— valoró positivamente el impacto 
del Plan de medidas para la contratación y apoyo a la puesta en marcha de proyectos 
empresariales y de autoempleo, que desarrolla el Ayuntamiento desde el año 2013. 

Situación socioeconómica en El Prat 

En cuanto a la situación socioeconómica en el municipio, la comisión constató un cierto repunte 
de la actividad empresarial, en la creación de empresas y puestos de trabajo. Sin embargo, la 
contratación temporal, el paro de larga duración, la dificultad de los jóvenes y mujeres para 
acceder al mercado de trabajo y el elevado número de personas en paro que no reciben ninguna 
prestación (1.913), continúan siendo los puntos negros del mercado de trabajo en El Prat. 

Impacto del 
plan de 2016
Durante el año 2016, el plan de 
medidas supuso la generación de 260 
contratos laborales: 81 realizados por 
las 64 empresas que se acogieron a las 
ayudas; 55 a través de un programa 
específico de integración laboral; 
86 en cinco entidades locales sin 
ánimo de lucro, que desarrollaron 
proyectos de economía social y 
cooperativa; y 38 por el Plan Municipal 
de Urgencia Social, para trabajos 
de interés comunitario. Asimismo 
se otorgaron ayudas a 62 personas 
emprendedoras y 138 empresas se 
beneficiaron de las exenciones fiscales.

Si esteu pensant a crear una empresa o fa 
poc que l’heu creat, la nova programació 
de la formació “El Prat Emprèn” us propor-
cionarà eines i recursos per aconseguir els 
vostres objectius. 

La proposta formativa que ofereix el 
Centre Local de Serveis a les Empreses 
de l’Àrea de Promoció Econòmica, Co-
merç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat 
es complementa amb l’oferta formativa 
que ofereix l’Ajuntament de Sant Boi amb 

l’objectiu de fomentar i impulsar el des-
envolupament econòmic local a través de 
la millora de les competències i capacitats 
de les persones emprenedores, les empre-
ses i el comerç de les nostres ciutats.

La formació passan per les diferents eta-
pes de la transformació d’una idea de ne-
goci en una empresa, l’assumpció de riscos 
i la presa de consciència de les principals 
dificultats dels moments inicials,  la gestió 
econòmica i fiscal i l’aspecte estratègic, 

comercial i de comunicació. Per al sector 
del comerç s’han programat cursos de 
prevenció de riscos laborals, comunicació, 
venda per Internet, etc.

Ja s’han realitzat diverses d’aquestes 
sessions amb un gran èxit d’assistència.

Trobareu més informació a                                             

www.economia.elprat.cat                                                                            

Centre de Promoció Econòmica, c. Moreres, 48 

Tel. 934 786 878 elpratempren@elprat.cat

El Prat Emprèn 2017: formació per a persones emprenedores i comerços

Las empresas 
Sinergy 
Esthetic i 
Econet-Car, 
en 2016, 
recibieron 
ayudas 
para el 
autoempleo 
de personas 
en paro. 
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Actualment, 823 joves del Prat participen 
en alguna de les accions del programa 
europeu “Garantia Juvenil” de lluita con-
tra l’atur. La formació és un dels aspectes 
importants de la Garantia, dins la qual 
s’emmarquen programes com “Noves 
oportunitats”, que acompanya els i les 
joves a construir el seu projecte profes-
sional d’una manera diferent, amb un iti-
nerari de llarg recorregut que pot durar 
fins a dos anys. Així mateix, el programa 
“Joves per l’ocupació” ofereix pràctiques 
en empreses, obtenir un contracte labo-
ral, adquirir el graduat d’ESO o continuar 
la formació.

La Garantia Juvenil desenvolupa pro-
jectes singulars que s’adapten a les ne-

La Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea 
d’ocupació per reduir
l’atur entre el jovent

cessitats de joves, empreses i territori per 
oferir formació especialitzada, orientació, 
suport a l’emprenedoria, mobilitat inter-
nacional i/o contractació per a ocupa-
cions concretes.

Actualment, al Prat hi ha una oferta de 
394 places en programes propis de Ga-

rantia Juvenil. Per a més informació, adre-
ceu-vos a l’assessoria de Garantia Juvenil 
que es fa a El Lloro, els dimecres de 10 a 
12.30 h i els dijous de 17 a 20 h. Cal de-
manar cita prèvia al tel. 93 478 50 77 ❧

Més informació a www.joves.prat.cat

Foto de grup de joves participants al programa “Jove valor”.

Contra 
l’atur
juvenil
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Disminuyen los accidentes 
con heridos graves en El Prat

La Policía Local de El Prat ha presentado 
el balance de la accidentalidad del tráfi-
co en la ciudad, que muestra que, si bien 
en el año 2015 hubo incremento de los 
accidentes, en 2016 se ha mantenido 
bastante estable.

Cabe destacar que la gran mayoría de 
los accidentes fueron de carácter leve y 
muy pocos revistieron gravedad.

Así, en 2016 se registraron 297 acci-
dentes con daños materiales (315 en 
2015), otros 221 produjeron heridos le-
ves (207 en 2015) y 4 heridos graves (8 
en 2015). Ni el año pasado ni el anterior 
se registraron víctimas mortales. Estos 
resultados se presentaron durante la 
reunión de la Junta Local de Seguridad.

 

Los puntos de la ciudad donde se dan 
los accidentes más graves son la av. del 
Onze de Setembre en sus cruces con las 
calles de la Carretera de la Marina y del 
Coronel Sanfeliu, así como la carretera 
de la playa.

Control y                            
prevención

La Policía Local de El Prat tiene como 
una de sus prioridades el control de la 
disciplina viaria y la asistencia y auxilio 
en los accidentes de tráfico, con el obje-
tivo preventivo de reducir la accidenta-
lidad y sus consecuencias lesivas. 

Los datos de accidentalidad se presen-
taron en la Junta Local de Seguridad, 
reunida a principios de marzo bajo la 
presidencia del alcalde, Lluís Tejedor, y 
con representantes de los diferentes 
cuerpos policiales que trabajan en El 
Prat: Policía Local, Mossos d’Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional.

Otros datos interesantes y positivos 
son que, respecto a 2015, en 2016 se 
redujeron un 10 % los robos con violen-
cia, un 27 % los robos en el interior de 
viviendas y se estabilizaron los actos de 
violencia interpersonal ❧

Vídeo en www.elprat.tv

Durante el año 2016 se redujeron en la ciudad un 10 % los robos violentos y un 
27 % los robos en el interior de los domicilios en comparación con el año anterior

Ni el año pasado ni el anterior 
se registraron víctimas 
mortales provocadas 
por accidentes de tráfico 
en nuestra ciudad

NINGUNA VÍCTIMA MORTAL

En 2016 se registraron 522 
accidentes (530 en 2015), de 
los cuales 221 produjeron 
heridos leves (207 en 2015) y 
4 heridos graves (8 en 2015)

MENOS QUE EN 2015

En marzo se reunió la 
Junta Local de Seguridad, 
pesidida por el alcalde y 
con representantes de 
los cuerpos policiales que 
trabajan en El Prat

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Reunión de la Junta Local de Seguridad, a principios de marzo en el Ayuntamiento.

Puntos más                 
conflictivos

Junta Local de Seguridad
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Les sol·licituds per a la preinscripció als 
ensenyaments postobligatoris (batxille-
rat i cicles formatius), d’educació d’adults 
i d’idiomes per al curs 2017–2018 es fa-
ran en els següents terminis:
[ Batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà de formació professional i d’arts 
plàstiques i disseny: del 16 al 24 de maig
[ Programes de formació i inserció (PFI): 
del 15 al 26 de maig
[ Cicles formatius de grau superior de 
formació professional i d’arts plàstiques: 
del 25 al 31 de maig
[ Ensenyaments d’educació de perso-
nes adultes: del 19 al 27 de juny
[ Cursos extensius i primer període de 
cursos intensius i flexibilitzats de les es-
coles oficials d’idiomes (EOI): de l’1 al 5 
de setembre

Els instituts i l’EOI organitzen jornades 
de portes obertes (consulteu el calen-
dari a www.elprat.cat/educació).

Formació professional

En FP destaquen els recents acords 
de col·laboració dels instituts del Prat 
amb empreses per ampliar l’oferta de 
places d’FP Dual, fent possible que 
l’alumnat realitzi pràctiques retribuïdes 
a l’empresa amb una beca salari o con-
tracte laboral. L’Institut Les Salines ha 
formalitzat acords amb Unilever, Casa 
Ametller, Transnatur i amb l’Associació 
de consignataris de vaixells, i de cara al 
curs proper començarà a treballar amb 
Decathlon. L’Institut Illa dels Banyols 
col·labora amb TERCAT i està tancant 
acords amb dues empreses més ❧

Preinscripció a estudis
postobligatoris 2017–18

Batxillerat, cicles formatius de FP, adults i idiomes

Alumnat del cicle formatiu de grau mitjà 
de jardineria i floristeria.

Turisme 
pedagògic 
a les escoles 
bressol

Un dels intercanvis educatius, a l’escola bressol municipal El Cabusset.

Des del febrer i fins al juny s’estan fent 
sessions d’intercanvi d’experiències 
entre el personal educatiu de les esco-
les bressol públiques del Prat, el que 
s’ha anomenat turisme pedagògic. 
L’objectiu és reflexionar sobre la pràcti-
ca educativa i anar consensuant un mo-
del pedagògic conjunt de ciutat, a part 
de fomentar la innovació educativa a 
l’etapa de 0 a 3 anys.

A les sessions s’aprofita per visitar 
l’escola que acull l’intercanvi i així conèi-
xer els trets distintius del projecte edu-
catiu de cada centre.

Les trobades tenen lloc un cop al mes. 
Els temes tractats són: “La transforma-
ció dels espais a l’escola com a millora 
de la pràctica educativa”, “Aprenent a 

desaprendre per tornar a aprendre”, ”Els 
ambients d’aprenentatge”, “Gaudim de 
la foscor a través dels colors” i “Projecte 
de transformació de pati” ❧
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Hacia un
plan local 
de salud
El Ayuntamiento pone 
en marcha su elaboración

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el proceso para elaborar el Plan Local 
de Salud, que pretende superar la es-
tricta asistencia sanitaria incorporando 
la salud en todas las políticas públicas a 
través de una mejor coordinación inter 
e intramunicipal y con la implicación de 
los agentes sociales y la participación 
ciudadana.

El Plan será un instrumento para me-
jorar la salud y la calidad de vida de los 
y las pratenses, entendiendo la salud 

pública desde una perspectiva comuni-
taria. Es decir, que no sólo debe actuar 
ante los problemas clásicos de insalu-
bridad o factores de riesgo (consumo 
de tabaco y alcohol, sedentarismo u 
obesidad), sino también de forma trans-
versal ante los factores que influyen en 
la salud: riesgos ambientales, nivel edu-
cativo, paro, tipo de vivienda, situación 
socioeconómica o pobreza.

Diagnóstico y acciones

Durante los próximos meses se diag-
nosticará la situación actual y se iden-
tificarán los problemas de salud de la 
ciudadanía de El Prat. También se defi-
nirán las estructuras de coordinación, 
la ordenación de los recursos, el diseño 
de un plan de acción y otro de imple-
mentación. Se definirán acciones que 
se puedan desarrollar desde el ámbito 
local, tanto de promoción de la salud 
como sobre los principales factores que 
la determinan ❧

Uno de los puestos de la Gimcana de la Salut, en la última edición de la Festa de la Salut i 
l’Activitat Física.  

Dia d’acció per la salut de 
les dones

[ Enguany, l’acte 
central del 28 de maig 
girarà entorn del tema 
“Gènere, treball i 
salut” (dijous 18 de 
maig, a les 18 h al 
Cèntric Espai Cultural, 
amb Lucía Artazcoz, 
metgessa i doctora, 
i el col·lectiu de 
treballadores de la llar 
Sindihogar/Sindillar). 
Hi ha moltes més 
activitats programades 
que podeu consultar 
a www.elprat.cat/persones. 
Els dolors crònics, el reumatisme, 
l’ansietat i la depressió són 
problemes amb major incidència 
en les dones com a conseqüència 
de factors socials. Una major 
corresponsabilitat familiar i la 
millora de les condicions dels treballs 
remunerats contribueixen a millorar 
la salut de les dones.]

Aparcament a la platja

[ Cap a mitjan o finals de maig 
començaran a arribar a les cases 
els distintius per a la zona verda 
d’aparcament de la platja del Prat, 
que començarà a funcionar l’1 de 
juny. Aquests distintius s’han de 
posar al parabrises dels vehicles. El 
funcionament de l’aparcament a la 
platja (preus i horaris) serà el mateix 
que l’any passat.]
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Cataloguen 460 espècies 
d’invertebrats a la ciutat

Una bruna boscana, papallona habitual dels parcs i jardins de la nostra ciutat.

Els invertebrats són els organismes més 
abundants al món i viuen en tots els 
ecosistemes. La riquesa d’espècies és 
símptoma del bon estat de conservació 

dels espais naturals. Per conèixer millor 
les poblacions d’invertebrats artròpo-
des del Prat s’està elaborant un catàleg 
que les inventaria i cataloga. L’any 2016 

Algunes són rares o poc freqüents a Catalunya

es va desenvolupar la primera fase de 
l’estudi, centrat en 14 punts tant del 
nucli urbà (parcs i jardins) com d’alguns 
espais periurbans.

Moltes papallones

Els primers resultats aporten 460 espè-
cies, de les quals 151 són papallones 
diürnes i nocturnes, 95 bernats i xinxes, 
64 escarabats, 40 abelles i vespes i 32 
aranyes. Algunes d’aquestes espècies 
resulten molt interessants perquè són 
rares o poc freqüents al nostre país ❧

Els indrets amb més 
biodiversitat són el canal de la 
Ribera (més de 183 espècies) 
i alguns parcs urbans, com 
el de la Solidaritat, amb 118

ON HI HA MÉS BIODIVERSITAT

Durant l’any 2017 es 
desenvoluparà la segona fase 
de l’estudi, que analitzarà 
altres espais urbans, com 
diversos hàbitats i horts 
dels patis escolars

SEGONA FASE
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El Prat Ràdio estrena web

En primer terme, la nova unitat mòbil d’El Prat Ràdio, un vehicle 100 % elèctric i sense 
emissions contaminants. 

El web de l’emissora municipal El Prat 
Ràdio (91.6 FM) s’ha renovat per millo-
rar el seu servei i adaptar-se a les noves 
necessitats de l’audiència.

Amb una interface més clara i intuïtiva, 
tots els usuaris que accedeixin a www.

elpratradio.com hi trobaran, a més de 
l’emissió en directe, totes les facilitats 
per escoltar en streaming o descarregar 

els diferents programes de l’emissora, 
així com per compartir-los a través de 
les xarxes socials.

Android i iOS

El nou web també permet descarregar-
se les noves aplicacions per a Android i 
iOS d’El Prat Ràdio, que permeten escol-
tar l’emissora en dispositius mòbils i re-

cuperar els programes anteriors. Aquest 
nou web suposa un pas més en la vo-
luntat de servei públic de l’emissora. I 
és que, des de la seva posada en marxa 
el 23 d’abril del 2002, El Prat Ràdio s’ha 
consolidat com un referent informatiu 
de totes les activitats que es realitzen a 
la ciutat i com una alternativa local a les 
grans cadenes de ràdio ❧

Coincidint amb el 15è aniversari de l’emissora municipal

Des del nou web podem 
escoltar la ràdio en directe, 
descarregar-nos els 
programes i compartir-los 
a les xarxes socials

WWW.ELPRATRADIO.COM

El Prat Ràdio s’ha consolidat 
com un referent informatiu 
de les activitats de la ciutat 
i una alternativa local 
a les grans cadenes

15 ANYS EN ANTENA
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És molt fàcil trobar-se en Joaquim 
Torrent en qualsevol lloc del Prat fent 
fotografies de les noves urbanitzacions, 
de racons inèdits o de moltes de les 
activitats que es fan a la ciutat. Però 
on és segur que el podem trobar 
és a la platja del Prat, un lloc que 
estima i que ens mostra a través 
d’imatges carregades de sentiment i 
de professionalitat. Mirant les seves 
fotografies podem conèixer l’evolució 
del Prat en els darrers 50 anys.

“Soc un 
enamorat 
del Prat”

Joaquim Torrent
Fotògraf
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Joaquim Torrent va néixer fa 72 anys al Prat, fill 
de pare català i mare navarresa. És un enamorat 
de la seva ciutat, i amb les seves càmeres ha fet 
tantes fotografies que, amb el pas del temps, ha 
creat un arxiu molt valuós en què hi ha, retrata-
da, l’evolució i la història més recent del Prat.

Com vas començar a fer fotografies?
Quan jo tenia 13 anys, un oncle meu em va 
deixar una càmera fotogràfica, i vaig començar 
a fer fotos. Però el que em va definir com a fo-
tògraf va ser l’experiència d’estar d’ajudant 
d’operador de projecció al cinema Monmari, de 
la família Marimon. Jo tenia 14 anys, i en Quim 
Marimon, el pare d’en Fermí, que va veure que 
m’agradava molt el cinema, em deixava entrar a 
veure pel·lícules amb la condició que anés a bus-
car aigua amb el càntir per als operadors a casa 
del Rodolfo Casas. Molt aviat va arribar l’aigua 
corrent i llavors la meva tasca es va convertir en 
la d’ajudant d’operador.

I vas derivar cap a la fotografia.
Sí, jo sempre li dic al Fermí Marimon que soc de 
la seva escola però decantat cap a la fotografia.

I com vas començar a treballar-hi?
Mentrestant, vaig aprendre a revelar fotos, a 
conèixer materials, i em vaig comprar la primera 
càmera, una Voigländer, la millor que s’ha fabri-
cat mai. Amb 18 anys vaig entrar a treballar a la 
Paperera, i en un concurs de fotografia vaig gua-
nyar el primer premi. A partir d’aquí, l’empresa 
em va proposar que em dediqués a fotografiar 
tota la maquinària que entrava a la fàbrica i totes 
les línies de greixatge. Aquesta feina s’havia de 
fer amb certa periodicitat, i així va ser com vaig 
aconseguir el meu primer encàrrec. A més de la 
fotografia industrial, també em dedicava a fer fo-
tos de casaments.

I t’agradava?
Les fotos de casaments m’ocupaven molt de 
temps i vaig decidir canviar de feina. Vaig entrar 
a treballar a la Seat, primer a l’oficina, encara que 
ben aviat vaig començar de fotògraf. Durant 35 
anys, vaig ser el fotògraf de la Seat. Primer fo-
tografiava tota la maquinària, però amb el pas 
dels anys també em vaig dedicar a fer reportat-
ges d’esdeveniments corporatius. Des del 2006, 
estic jubilat.

Crec que també vas col·laborar amb el ser-
vei de premsa del primer ajuntament de-
mocràtic postfranquista del Prat.
Sí, hi vaig estar entre els anys 1982 i 1985; però, 

encara que m’agradava molt perquè és on feia 
fotografia social, que era la que m’interessava, 
no era compatible amb la feina de la Seat i ho 
vaig haver de deixar.

Sempre has fet fotografies del Prat. Quan-
tes en tens?
En tinc 24.000, classificades i ben documenta-
des. Una part ja les he cedit a l’Arxiu Municipal 
i en vull cedir més, però ara estic fent la feina 
feixuga de digitalitzar els negatius. I això porta 
molt de temps.

Com has viscut el canvi tecnològic que va 
suposar el pas de la fotografia analògica 
a la digital?
Dono gràcies a la vida perquè he pogut treballar 
molt en blanc i negre i he viscut tots els passos 
fins a arribar al digital. La fotografia química era 
una altra cosa, però la digital està molt bé i dona 
uns resultats magnífics.

I també ets molt actiu a les xarxes socials. 
El teu perfil de Facebook té més de 600 
seguidors i molts comentaris.
Sí, m’agrada compartir les meves fotos i, sobre-
tot, llegir els comentaris que fa la gent que les 
veuen. Gairebé totes són de la platja, un lloc on 
m’agrada molt estar. Jo m’he banyat a la platja 
del Prat quan hi havia el cartell de “prohibido 
bañarse” i ara m’alegra molt que la gent del Prat, 
però també la de fora, la valorin tan bé. Agraeixo 
molt a l’Ajuntament del Prat que la conservi com 
està, sense bars, sense restaurants... Espero que 
continuï així.

Has viscut la transformació del Prat dels 
dar-rers anys. Què és el que t’ha impres-
sionat més?
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics 
després de la dictadura franquista, el Prat ha 
anat fent fet una feina increïble en l’àmbit urba-
nístic. El meu pare, que va morir fa poc amb 101 
anys, una vegada li va dir a l’alcalde: “Senyor Te-
jedor, la millor obra que ha fet l’Ajuntament està 
per sota, no per sobre de la ciutat”. Es referia a 
totes les obres de clavegueram que ens han es-
talviat les inundacions que vam patir durant molt 
de temps.

Com és la teva vida de jubilat?
Faig el que vull i el que m’agrada. Em permet ma-
tinar per anar a veure com surt el sol a la nostra 
platja. Què més puc demanar? ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Faig el que vull i el que 
m’agrada. Em permet 
matinar per anar a 
veure com surt el sol 
a la nostra platja. Què 
més puc demanar?

Tinc 24.000 fotografies 
classificades i ben 
documentades. Una 
part ja les he cedit a 
l’Arxiu Municipal i en 
vull cedir més, però 
ara estic fent la feina 
feixuga de digitalitzar 
els negatius.
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El dissabte 1 d’abril es va celebrar, a la 
plaça de Catalunya, la segona edició 
de la Festa de la Salut i de l’Activitat 
Física, organitzada per l’Ajuntament del 
Prat. S’hi van celebrar una gimacana, 
tallers, activitats dirigides, exhibicions, 
inflables... La festa té l’objectiu de 
conscienciar la població sobre la 
importància dels hàbits saludables i de 
l’exercici físic. Vídeo a www.elprat.tv

FESTA DE LA SALUT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA

El primer equip de l’Atlètic Prat Delta (de vermell) 
afronta la recta final del campionat al grup 3 de 
Segona Catalana. Els pratencs, que han fet una segona 
volta de lliga molt positiva, tenen la permanència 
a un pas. A falta de 5 jornades pel final són novens 
amb 40 punts, a 8 de distància del descens directe. 
Enguany, amb els equips catalans i de la província 
de Barcelona de categories superiors implicats en 
situacions de descens, es podrien provocar descensos 
compensats en categories inferiors. Aconseguir la 
permanència representaria, per a l’Atlètic Prat Delta, 
tot un èxit per a un equip nouvingut a la categoria.

ATLÈTIC PRAT DELTA

El 8 d’abril passat, les pistes Moisès Llopart del CEM Sagnier van acollir 
una nova jornada de promoció de l’atletisme benjamí, aleví i infantil, 
organitzata pel Pratenc Associació d’Atletisme. També s’hi va celebrar 
la Jornada Prèvia al Campionat Catalunya de Relleus Benjamins. Els 
i les atletes més petits van estrenar l’equipació del Pratenc AA. 

                                               JORNADA DE PROMOCIÓ D’ATLETISME
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Un total de 157 ciclistes han pres part 
en el 21è Memorial de Ciclisme Joan 
Suñol, organitzat pel Club Ciclista 
Escola Pratenca. Aquesta cursa per a 
veterans ha estrenat enguany un nou 
recorregut, un circuit de 50 km al voltant 
del parc Nou. Vídeo a www.elprat.tv

21è MEMORIAL DE CICLISME JOAN SUÑOL

El primer equip del CB Prat va certificar la permanència a la LEB Or a falta de dues jornades per acabar la fase regular a la categoria. El 
conjunt pratenc acaba la temporada, la tercera en aquesta categoria, millorant els registres de la passada campanya, amb 12 victòries. 
L’equip, enguany, ha donat un pas endavant i en cap moment de la lliga ha ocupat posicions de descens. El CB Prat complirà la seva 
quarta temporada a la segona màxima categoria del bàsquet estatal. D’altra banda, el capità Àlex Ros, “Piru”, s’acomiada del bàsquet 
aquesta temporada després de 27 anys en actiu, els darrers 5 vestint la samarreta potablava. En “Piru” ha disputat dos playoff d’ascens 
a LEB Or en aquesta etapa al Prat, ha aconseguit un ascens, ha guanyat una Copa LEB i dues Lligues Catalanes LEB. I aquesta temporada 
també ha deixat el debut d’un pratenc a la LEB Or, el capità del sènior 1 del CB PRat, Jordi Esteban, que ha disputat els darrers segons 
de l’últim partit de lliga al Joan Busquets davant el Palma Air Europa substituïnt precisament Àlex Ros. A la foto esquerra, el president 
del CB Prat, Arseni Conde, amb “Piru” durant l’acte de comiat. A la dreta, la graderia del Joan Busquets homenatja el capità.

EL CLUB BÀSQUET PRAT MANTÉ LA CATEGORIA I DIU ADEU AL CAPITÀ ÀLEX ROS, “PIRU”

L’Associació Esportiva Prat va veient com 
la lluita per salvar la categoria i seguir 
la temporada vinent a 2a B es posa 
cada cop més costa amunt. En el partit 
disputat el dia de Sant Jordi al Sagnier 
contra el Gavà (foto), els pratencs van 
veure com els seus rivals comarcals 
marcaven el gol de la victòria poc abans 
de complir-se el temps reglamentari. 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
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