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La platja, a punt per a
un estiu ple d’activitats
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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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A

En El Prat hemos vivido durante décadas de espaldas al mar por la situación de deterioro que sufría nuestro 
entorno litoral, fruto de un desarrollo industrial salvaje que no tuvo cuidado del medio ambiente. Con la 
llegada de la democracia, las políticas de sostenibilidad acabaron imponiéndose y se consiguió, con mucho 
esfuerzo, implicar a todas las instituciones competentes para recuperar y proteger los espacios naturales del 
delta, el cauce del río y nuestra playa.

Las nuevas generaciones de pratenses no han conocido este pasado oscuro de nuestra historia reciente y 
pueden disfrutar de un entorno privilegiado del que ahora todos nos sentimos orgullosos. En pocos años 
hemos interiorizando que somos una ciudad de costa, que el mar forma parte de nuestro territorio y por tanto 
de nuestra identidad. Acompañando este proceso, desde el Ayuntamiento hemos apostado por el desarrollo 
de diversos servicios en nuestra playa, siempre preservando la calidad del litoral y del paisaje no urbanizado 
donde podemos disfrutar de la tranquilidad y sosiego del mar.

Justamente al inicio de la playa se encuentra el Centro Municipal de Vela, heredero en parte del antiguo 
Club Marítimo Prat, que se ha convertido en poco tiempo en un punto de referencia para el desarrollo de 
actividades náuticas. En este equipamiento público los niños y niñas de El Prat pueden iniciarse en este 
deporte a partir de los casales de verano y fruto de esta actividad  se ha consolidado un equipo de regatas 
junior que representa al club pratense en competiciones internacionales.

En este magnífico litoral se encuentra también el CRAM (Centro de Recuperación de Animales Marinos), 
abierto a las familias y público en general. Una novedad de este verano será el carril bici desde el CRAM hasta 
el aparcamiento del final de la playa.

En conjunto, tenemos una playa que conjuga su conservación con equipamientos de calidad y actividades 
programadas que permiten que durante el verano podamos disfrutar de deportes, cine, gastronomía, juegos 
y,  sobre todo, buena convivencia.

Tenim una platja que conjuga 

la seva conservació amb 

equipaments de qualitat i 

activitats programades que 

permeten que durant l’estiu 

puguem gaudir d’esports, 

cinema, gastronomia, 

jocs i, sobretot, de bona 

convivència.

Tenemos una playa que 

conjuga su conservación con 

equipamientos de calidad 

y actividades programadas 

que permiten que durante el 

verano podamos disfrutar de 

deportes, cine, gastronomía, 

juegos y,  sobre todo, buena 

convivencia.

Una platja per gaudir-laLluís Tejedor  
L’alcalde

l Prat hem viscut durant dècades d’esquena al mar per la situació de deteriorament que patia el nostre entorn 
litoral, com a conseqüència d’un desenvolupament industrial salvatge que no va tenir cura del medi ambient. 
Amb l’arribada de la democràcia, les polítiques de sostenibilitat van acabar imposant-se i es va aconseguir, 
amb molt d’esforç, implicar totes les institucions competents per recuperar i protegir els espais naturals del 
Delta, la llera del riu i la platja. 

Les noves generacions de prantenques i pratencs no han conegut aquest passat fosc de la nostra història 
recent i poden gaudir d’aquest entorn privilegiat del qual ara tots ens sentim orgullosos. En pocs anys, hem 
interioritzat que som una ciutat de costa, que el mar forma part del nostre territori i, per tant, de la nostra 
identitat. Acompanyant aquest procés, des de l’Ajuntament hem apostat pel desenvolupament de diversos 
serveis a la nostra platja, sempre preservant la seva qualitat de litoral i de paisatge no urbanitzat on podem 
gaudir de la tranquil·litat i l’assossec del mar.

Justament a l’inici de la platja hi ha el Centre Municipal de Vela, hereu en part de l’antic Club Marítim Prat, 
que s’ha convertit en poc temps en un punt de referència per al desenvolupament d’activitats nàutiques. 
En aquest equipament públic els nens i nenes del Prat poden iniciar-se en aquest esport a partir dels casals 
d’estiu, i aquesta activitat ha fet possible la consolidació d’un equip de regates junior que representa el club 
pratenc en competicions internacionals. 

En aquest magnífic litoral, es troba també el CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins), obert a les 
famílies i al públic en general. Una novetat d’aquest estiu serà l’allargament del carril bici des del CRAM fins 
a l’aparcament del final de la platja. 

En conjunt, tenim una platja que conjuga la seva conservació amb equipaments de qualitat i activitats 
programades que permeten que durant l’estiu puguem gaudir d’esports, cinema, gastronomia, jocs i, sobretot, 
de bona convivència.
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Dues noies membres de l’Equip de Regates Júnior es 
preparen per sortir a navegar un dissabte al matí.
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Les 4 claus

[1]

A l’estiu, l’epicentre de les 

activitats que es fan al Prat 

és la platja: esports, cinema, 

gastronomia, tallers sobre 

salut, jocs dirigits, campus 

i casals, tornejos, pesca... 

[2]

La Federació Catalana de Vela 

col·labora amb l’Ajuntament 

del Prat en la promoció dels 

esports nàutics al CMV des 

de la seva inauguració. 

[3]
El CMV ha consolidat un 

Equip de Regates Júnior 

que compta amb 10 nois i 

9 noies d’entre 7 i 19 anys, 

sorgits dels casals d’estiu.

[4]
A més d’unes magnífiques 
instal·lacions esportives,
és un centre de serveis 
que durant l’estiu 
compta amb una oficina 
de la Policia Local i un 
punt d’atenció del servei 
de salvament i socorrisme.

Centre Municipal
 de Vela, una de
 les icones de la 
recuperació del

 nostre litoral

Al’estiu, l’epicentre de les activitats que es 
fan al Prat és la platja: esports, cinema, 
gastronomia, tallers sobre salut, jocs di-
rigits, campus i casals, tornejos, pesca... 

Un dels elements claus que exempli-
fica aquest renaixement de la platja del 
Prat és el Centre Municipal de Vela. Inau-
gurat al juny del 2011, és un punt de tro-
bada per a la pràctica d’una gran varie-
tat d’activitats nàutiques. A més d’unes 
magnífiques instal·lacions esportives, és 
un centre de serveis que durant l’estiu 
compta amb una oficina de la Policia 
Local i un punt d’atenció del  servei de 
salvament i socorrisme.

Quan es va inaugurar, el Centre de Vela 
tenia com a objectiu principal la pro-
moció dels esports nàutics al Prat, espe-
cialment la vela i les seves vessants, així 
com acollir les persones usuàries i les 
embarcacions, majoritàriament de mo-
tor, de l’antic Club Marítim Prat.

Des del començament, l’Ajuntament 
va comptar amb el suport tècnic de la 
Federació Catalana de Vela, i durant 
aquests anys el CMV s’ha convertit en 
un referent del nostre litoral. Però no no-
més això: també s’ha posicionat al mapa 
de l’esport de la vela a Catalunya i més 
enllà, com a centre de pràctica esportiva 
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i com a organitzador de competicions 
de prestigi, com la Copa d’Europa de 
Patí de Vela al 2014, el Campionat de Ca-
talunya de Patí Júnior al 2015 i el Cam-
pionat d’Espanya de Patí de Vela Sènior 
del 2016.

Activitats al CMV

Entre les modalitats de vela, el patí cata-
là és la principal que s’hi practica, encara 
que el catamarà i el windsurf també te-
nen molt d’èxit. 

No obstant, l’activitat estrella del CMV 
és el casal d’estiu, pel qual han pas-
sat en aquests darrers anys centenars 
d’alumnes d’entre 6 i 16 anys. Des de les 
primeres 227 inscripcions de l’any 2011, 
que llavors es van considerar tot un èxit, 
l’estiu passat es va arribar a les 450.

Al CMV s’imparteixen cursos d’iniciació 
i perfeccionament de patí català, cata-
marà, windsurf i recentment s’hi han in-
corporat també cursos de surf. A les au-

les polivalents és habitual l’organització 
de formacions i seminaris, ja siguin 
organitzats per l’Ajuntament o per la 
Federació. Una altra activitat d’èxit són 
els programes de vela escolar, pels quals 
van passar l’any 2016 un total de 1.029 
alumnes de centres educatius del Prat i 
altres localitats properes. Entre els dife-
rents programes escolars destaca el ba-
teig de mar, una activitat d’introducció 
als esports nàutics que es fa durant un 
matí. També s’hi fan multiactivitats nàu-
tiques, splash surf i pàdel surf.

El CMV té també una filosofia inte-
gradora i desenvolupa un programa de 
vela adaptada que ha arribat a 128 usos 
durant l’any 2016. 

Als abonats se’ls ofereixen serveis 
com l’abonament familiar, l’avarada 
d’embarcacions i l’ús de les embarcacions 
del Centre. Als no abonats se’ls permet 
l’ús puntual, l’avarada d’embarcacions 
en trànsit i el lloguer de material ❧

Instal·lacions del CMV
[ Zona d’avarada d’embarcacions 
a la platja

[ Magatzems per a windsurf, 
caiac, material de vela, etc.

[ Espai de l’Escola de Vela

[ Espai de la Policia Local

[ Espai del servei de 
salvament i socorrisme

[ Sales polivalents

[ Serveis, vestidors i oficines

L’atenció al públic (gestions, altes, 
cursos...) es fa al mateix centre, de 
dilluns a diumenge de 10 a 14 h. 
Tel.: 697 115 749. Més informació a 
l’apartat “Esports” de www.elprat.cat.

Equip de Regates Júnior
El CMV ha consolidat un Equip de Regates Júnior que compta 
amb 10 nois i 9 noies d’entre 7 i 19 anys, sorgits dels casals 
d’estiu i que entrenen els caps de setmana durant tot l’any. 
Aquest equip participa a totes les competicions oficials 
d’àmbit nacional i internacional representant el Club Marítim 
Prat i està començant a obtenir bones classificacions.
Cal destacar que gairebé la meitat de monitors i monitores 
actuals del CMV han estat exalumnes del casal d’estiu, que 
han fet la formació d’instructor/a a través de la Federació 
i que ara ajuden els nous alumnes a aprendre, des d’una 
experiència personal molt identificada amb el Centre.
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La implicació de la Federació
La Federació Catalana de Vela col·labora amb l’Ajuntament del 
Prat en la promoció dels esports nàutics al CMV des de la seva 
inauguració. Després d’assolir els reptes inicialment plantejats, 
i amb la intenció de donar un nou impuls al Centre de Vela, al 
mes de febrer passat es va subscriure un nou conveni entre la 
Federació i  l’Ajuntament per a 4 anys més. L’objectiu és ampliar 
i millorar les activitats esportives i la gestió de l’equipament. 
El president de la Federació, Xavier Torres, va mostrar a 
l’Ajuntament el compromís per continuar popularitzant 
la vela al Prat i, alhora, seguir apostant pels esports 
nàutics amb criteris de sostenibilitat i respecte 
mediambiental. (A la foto, Torres amb el tinent d’alcalde 
d’Esports, Juan Pedro Pérez, i l’alcalde, Lluís Tejedor, 
durant la reunió per a la signatura del conveni).

A l’estiu, viu la platja
A partir de la pàgina 16 d’aquesta revista trobareu moltes 
propostes per viure l’estiu al Prat, tant a la ciutat com, 
sobretot, a la platja. La recuperació de la qualitat de l’aigua 
del mar, gràcies a la depuradora metropolitana, ha suposat 
una autèntica revolució per als estius pratencs. A banda de 
les activitats del CMV que expliquem en aquestes pàgines, al 
litoral pratenc podrem fer activitats tan diverses com cinema 
a l’aire lliure, cursets de natació per a persones adultes, 
tallers per aprendre a gaudir del sol sense riscos per a la 
salut, tallers per conèixer la tasca dels socorristes, jocs per 
descobrir la platja i diversos tornejos i propostes esportives: 
nàutica, voleibol, tennis, pesca... També podem apuntar-nos a 
les visites guiades a la pineda de Can Camins, al CRAM i als 
espais naturals (recordeu que ja funciona l’oficina d’informació 
turística de la platja, on trobareu tota la informació).

Carril bici pel litoral
Recentment han acabat les obres del carril bici del passeig de la platja 
que va del CRAM a l’aparcament del final, d’1,1 km i asfaltat (a la foto, el 
carril encara en obres). També s’hi ha fet un camí de sauló per a vianants. 
La tanca que separa la zona aeroportuària del passeig de la platja s’ha 
desplaçat uns quants metres cap a l’interior per donar cabuda a aquests 
nous espais i, a més, s’han creat dues llacunes que s’omplen naturalment 
amb aigua del freàtic, mentre que se n’ha descobert una tercera que ja 
existia. Tot al llarg del recorregut s’ha plantat vegetació pròpia del litoral 
i se n’ha respectat molta de la ja existent. També s’hi han instal·lat bancs, 
papereres i fonts. Des del carril bici i el camí de vianants s’han fet accessos 
a la platja, a l’alçada de cadascuna de les passeres de fusta existents, 
amb passos zebra pintats a la calçada. Els cotxes, que abans aparcaven 
en línia, ho fan en bateria, passant de 130 a 215 places d’aparcament. 
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Gracias por vuestro trabajo
Cuando se valora una buena ciudad, un criterio determinante 
es sin duda que haya seguridad en sus plazas y calles. Y para ello, la 
presencia policial es básica. A ningún vecino respetuoso, que cumple con 
sus obligaciones cívicas, le incomoda la presencia de policías, todo lo 
contrario: nos gusta y nos hace sentir más seguros en nuestro entorno.  
Nuestra ciudad tiene una gran policía local. La falta de medios de otros 
cuerpos policiales que deberían ocuparse de la seguridad ciudadana 
han hecho de los agentes de nuestra policía unos grandes profesionales. 
Su buen hacer, a veces a pesar del equipo de gobierno, hace que nos 
podamos sentir orgullosos de todos los hombres y mujeres que forman su 
plantilla. Su voluntad de servicio hacia los pratenses nos permite sentirnos 
más tranquilos. Como prueba, las más de 600 asistencias a enfermos y 
personas que se produjeron en 2016, alguna de ellas, llegando a salvar la 
vida con el uso del desfibrilador. A pesar de ello, la preocupante falta de 
Mossos d’Esquadra o la edad media cada día más avanzada de nuestra 
plantilla hace necesario que se tomen medidas para mejorar la seguridad 
en El Prat. Por ello, el PP presentará en el próximo pleno una propuesta 
para ampliar la plantilla de la policía. Y queremos que estas breves líneas 
sean muestra de nuestra gratitud a la gran labor que realizan.

Tel. 653 936 713 

El Día Mundial de...
Cada vez es más común establecer días significativos de los diferentes 
colectivos que existen a nivel mundial. Este mes, por ejemplo, tenemos el 
día de LGTB, 28 de junio, un día en el que este colectivo se tira a la calle 
para no hacer otra cosa que pedir que se respeten sus derechos, sensibilizar, 
concienciar y llamar la atención a través de actividades y manifestaciones 
para que los estados y la sociedad respeten y actúen. Lo preocupante es que 
esos mismos derechos que piden ya les deberían haber sido otorgados desde 
el momento de su nacimiento, derechos que ya se contemplan en nuestra 
Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Tenemos esperanza en que poco a poco el significado de estos 
días internacionales vaya convirtiéndose en un concepto festivo y alegre, 
simplemente para el disfrute y el gozo, porque la lucha ya habrá sido una 
victoria y porque a ojos generales ya se nos contemple a todos por igual, sin 
discriminaciones y resaltando lo que en realidad importa, la dignidad de las 
personas. Hasta entonces hay que dar las gracias a esa parte de la sociedad 
y entidades que aportan su tiempo y esfuerzo para que algún día todo esto 
sea posible, y estar del lado de las personas sin importar su género, condición 
o particularidad.

    @GuanyemPratLlob          

El bulevard del carrer Ferrocarril
Fa uns dies, veïns del barri ens van preguntar si sabíem per a 
què eren les obres que estaven fent al c. del Ferrocarril. Vam traslladar 
la pregunta a l’Ajuntament via piulada de Twitter i vam obtenir una 
resposta que ens va deixar preocupats. Si no sabeu a què ens estem 
referint us en fem cinc cèntims: el tram del c. del Ferrocarril que va entre 
els carrers del Prat i d’Enric Borràs fa unes setmanes que està d’obres. 
S’hi està fent una jardinera, aproximadament d’uns 60 cm d’amplada, 
per plantar-hi heura i així tapar el mur de formigó. Vam dir que aquesta 
jardinera podia provocar que es perdés amplitud en aquell tram de 
carrer i que l’objectiu final fos prohibir aparcar-hi vehicles. No anàvem 
massa desencaminats, ja que a la mateixa resposta ens diuen que s’hi 
podrà seguir aparcant però a l’altra banda del carrer. Aquesta decisió 
implica, mirant l’espai de què es disposa ara i de què es disposarà 
després, reduir la xifra actual de poder aparcar uns 30 vehicles i que 
només puguin fer-ho 10 vehicles. Possiblement, el “cervell municipal 
pensant” d’aquest disseny vol fer estacionar tots els vehicles del 
barri a l’aparcament provisional compensatori de les actuacions a 
l’avinguda de la Verge de Montserrat que, després d’un mes i escaig 
d’iniciades les dites obres, encara està inhabilitat i en construcció.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Oposició eficaç
La funció dels partits de l’oposició és controlar l’acció de 
l’equip de govern i fer propostes per millorar la ciutat. Massa sovint, 
aquestes propostes són rebutjades per l’equip de govern i altres es 
queden en el calaix amb el pretext que ja les estudiaran. Tant unes 
com altres apareixen temps després, quasi per art de màgia, com a 
idea brillant de l’equip de govern que es posa la medalla fagocitant 
les idees dels altres i anunciant-les com a pròpies per terra, mar i 
aire, sense cap tipus de deferència amb la resta de grups polítics. 
Des d’aquestes línies volem posar en valor aquelles propostes que 
hem tirat endavant al llarg d’aquests anys i de les quals l’equip de 
govern s’ha apropiat, com si el mèrit o la idea hagués estat seva. 

La tarifació social de les escoles bressol va ser una proposta 
del nostre grup de l’octubre del 2013, que el govern municipal va rebre 
amb dubtes i que després va ser anunciada com a pròpia. La celebració 
de la Fira Avícola a la Ricarda, el cobriment dels escocells dels arbres 
del carrer Lleida o les clàusules socials en serien altres exemples. Tot i 
que per a l’equip de govern aquestes propostes mai duran el nostre 
nom, seguirem fent una oposició eficaç per la ciutat i la seva gent.

http://convergents.cat/elprat/
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El lloguer, la nova bombolla 
immobiliària? 
Quan encara patim els efectes de la bombolla immobiliària irromp 
un altre fenomen que fa perillar de nou l’accés a l’habitatge. La situació 
d’emergència ve determinada per la pressió d’una demanda que es decanta 
pel lloguer. Els canvis socials i econòmics, així com les condicions d’accés als 
préstecs bancaris, fan que milers de persones optin pel lloguer, no només joves, 
sinó famílies i col·lectius vulnerables. En aquest context, determinats operadors 
s’han adonat de les oportunitats de negoci: des de gent amb patrimoni o 
estalviadors, que hi troben més rendibilitat que als dipòsits bancaris, fins a 
grans empreses acostumades a moure’s en un mercat lliure i sense regulació. 
Per això no és estranya la creació d’un sindicat de llogaters “per la defensa 
del dret a l’habitatge i a un lloguer assequible, estable, segur i digne”. La 
mobilització de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona a la recerca de 
fórmules alternatives per posar límits als preus i a les condicions abusives topa 
amb una llei estatal que va reduir la durada dels contractes d’arrendament de 
cinc a tres anys, i que ara pot provocar que molts llogaters es trobin al carrer 
si l’arrendador els apuja la renda. Moltes forces polítiques i socials, entre 
elles ICV-EUiA, fan propostes pel dret a l’habitatge, sigui la promoció d’un 
sistema de control públic per establir un topall a les rendes, la modificació 
de la llei estatal o fomentar la intervenció pública en el mercat del lloguer.

www.iniciativa.cat/elprat

Un buen dato, pero…
Según los últimos datos, el número de personas en paro en El 
Prat ha bajado de 4.000, hecho que no se producía desde el ya lejano 
2008. Este dato, sin duda positivo, no debe ocultar una realidad muy 
preocupante: la salida de la crisis y la mejora de los datos de paro se 
están produciendo a costa de la generación de empleo de poca calidad. 

La extrema temporalidad y los salarios cercanos al SMI 
son la tónica habitual en las nuevas contrataciones. El reto en economías 
como la nuestra debe ser doble: generar riqueza y empleo para salir de 
la coyuntura provocada por la crisis, pero al mismo tiempo luchar por la 
mejora de las condiciones de trabajo de nuestros ciudadanos. En este 
sentido, en el pleno de abril, el Grupo Municipal Socialista dio su apoyo 
a la protesta de UGT contra la proliferación de empresas multiservicios. 
Este tipo de empresas, surgido al albur de la reforma laboral aprobada 
por el Partido Popular en 2012, contrata personal al margen de los 
convenios sectoriales, lo que redunda en sueldos más bajos y peores 
condiciones de trabajo. Es necesario dignificar el empleo por razones de 
equidad y justicia, pero también de competitividad de nuestras empresas, 
puesto que basarla en bajos salarios es una estrategia equivocada.

    @PerezJP_   

Hay que echarlos para dignificar 
la política y dignificar al pueblo
La dignidad de un pueblo y el respeto a la democracia pasa por 
asumir responsabilidades políticas, cuestión que al PP le parece que no va con 
ellos. La situación del PP trasciende a los partidos políticos: sus numerosos 
y millonarios casos de corrupción; su desprecio a la clase trabajadora 
legislando en su contra y favoreciendo a las grandes empresas; su desprecio 
al sistema público de la sanidad privatizando hospitales para dejarlos en 
manos vinculadas a su partido, o a la educación expulsando del sistema a 
miles de estudiantes, profesorado y funcionarios para hacer de la educación 
un negocio al cual no todas las personas pueden acceder; su desprecio a 
los pensionistas y a la Seguridad Social vaciando la hucha de las pensiones, 
de ayuda a la dependencia, etc. para favorecer pagos de deudas que la 
ciudadanía no ha adquirido, ni se han adquirido para rescatar a un pueblo 
empobrecido, pero que sin embargo paga. Pedir una Moción de Censura 
es respetar la dignidad de un pueblo y la democracia, es pasar del dicho al 
hecho, es pasar de exigir dimisiones en discursos e intervenciones que se 
quedan en palabras que caen en oídos sordos, es pasar a la acción utilizando 
este mecanismo real y legítimo para que se vayan y pasa por que la oposición 
actúe con responsabilidad y la apoye. De Ciudadanos no esperamos nada.  
Nunca una petición de Moción de Censura había estado tan justificada.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

“Ta to pagao”
Hace dos meses, Ciudadanos descubrimos que el Ajuntament 
había realizado un gasto de 21.486,70 € para comprar unos teléfonos 
móviles. Después de tener que insistir en diversas ocasiones pidiendo 
justificación sobre este importante gasto pagado con nuestros impuestos, 
nos han informado que habían comprado 130 móviles del tipo Samsung 
Galaxy J5 2016 por un importe la unidad de 165,27 €. De los 130 móviles 
adquiridos, sólo nos han argumentado la “necesidad” de 81 y que los 
49 restantes eran para disponer de un stock. Te estarás preguntando, si 
necesitan 81 terminales, ¿por qué compran 130? La única justificación 
que se nos ocurrió era pensar que la empresa suministradora había hecho 
un descuento excepcional… Pero qué va! Te invito a que compares y 
verás que el precio es muy normalito. Entonces, ¿cómo es posible que 
tengamos 8.098,23 € en móviles sin usar en algún armario, corriendo la 
garantía y sabiendo que cada día valen menos al ir quedando obsoletos 
los modelos? ¿Es necesario que paguemos, además del sueldo, un 
teléfono móvil a más de 80 personas con dinero público en El Prat? Por 
cierto, a principio de legislatura se me ofreció la posibilidad de disponer 
de un teléfono móvil al que renuncié, ya que entendí que era un gasto 
innecesario.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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“CANVI DE MARXA”, UNA ACTIVITAT PER CONSCIENCIAR SOBRE ELS 
ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Un any més, l’auditori del Cèntric ha acollit l’activitat 
d’educació viària “Canvi de marxa”, organitzada per la 
Policia Local del Prat amb l’objectiu de conscienciar el 
jovent del Prat de les conseqüències dels accidents de 
trànsit. L’activitat, amb el suport del Servei Català de 
Trànsit i la Fundació Mutual de Conductors, ha comptat 
amb testimonis de víctimes d’accidents i de personal 
de salvament i emergències. Vídeo a www.elprat.tv

                                             L’ENTITAT PRATENCA GATS REP UN DELS PREMIS “EL LLOBREGAT”
La publicació comarcal del Baix Llobregat i l’Hospitalet El 
Llobregat ha celebrat la tercera edició dels seus guardons 
a l’auditori del Cèntric del Prat, a la qual van asssitir més 
de 200 persones. L’entitat pratenca GATS ha estat una de 
les guardonades, amb el Premi Riba Solidària. A la foto, 
d’esquerra a dreta: Martí Miquel, president de GATS, amb 
els altres premiats: el fundador d’ETV, Frederic Cano; 
l’entitat Molins Acull; la nedadora paralímpica de Castellví de 
Rosanes Núria Marqués; el periodista hospitalenc Jesús Vila; 
i l’entitat SOS Delta del Llobregat. Vídeo a www.elprat.tv

“NO SAP QUÈ FER! COM PODEM AJUDAR ELS NOSTRES FILLS I FILLES?”
El 20 d’abril passat va finalitzar el cicle de xerrades d’orientació 
acadèmica i professional del programa PRATfamílies, adreçat 
a les famílies amb joves de segon cicle d’ESO i batxillerat. Les 
xerrades portaven per títol “No sap què fer! Com podem ajudar 
els nostres fills i filles?”. Es van fer quatre sessions amb al suport 
dels instituts i les AMPA que les van acollir, l’Institut Salvador 
Dalí i l’Institut Baldiri Guilera, i hi van assistir 171 persones.

ELS ARBRES EXTRETS DE L’AVINGUDA, TRASPLANTATS EN NOVES 
UBICACIONS
Ja han finalitzat les tasques de trasplantament dels arbres 
extrets del tram de l’av. de la Verge de Montserrat que es 
troba en obres. L’extracció dels arbres ha estat laboriosa 
per la complexitat pròpia d’aquesta operació i perquè s’ha 
compatibilitzat amb el desenvolupament de les obres i 
la circulació de vehicles. Finalment s’han trasplantat 126 
arbres (63 til·lers i 63 mèlies) que s’han reubicat a 8 espais 
de la ciutat com les rotondes de Ca l’Alaio i de la Nissan, 
l’av. d’Apel·les Mestres (foto) i a l’entorn d’alguns correcans 
de la ciutat. Les noves ubicacions dels arbres disposen 
de reg automàtic per assegurar-ne la supervivència.
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PRATIFOLK
El 6 de maig es va celebrar al Fondo d’en Peixo el Pratifolk, el festival 
de cultura popular i tradicional de la ciutat. Aquest any ha estat el 
primer en què la federació d’entitats de cultura popular i tradicional 
catalana del Prat, El Nus, se’n feia càrrec totalment de l’organització. 
L’acte central va estar dedicat als castells, amb una trobada amb 
les colles Bordegassos de Vilanova, Jove de l’Hospitalet i Castellers 
del Prat. L’acompanyament musical de la festa va anar a càrrec de 
la Cobla Baix Llobregat, el grup Els Arlovins, el popurri popular dels 
músics de les entitats i l’Orquestra Festuc. Vídeo a www.elprat.tv

2.000 JOVES DEL PRAT PARTICIPEN AL FESTIVAL ALTRAVEU
El festival Altraveu, celebrat el dissabte 13 de maig, ha estat un 
gran èxit de participació i qualitat, amb la presència d’al voltant 
de 2.000 joves del Prat que van gaudir de la proposta durant tota 
la jornada. L’Altraveu, celebrat als jardins de la Ribera (skate park), 
es va allargar fins a la nit amb molta música i dj’s; 50 persones 
s’hi van implicar directament per fer possible l’esdeveniment, ja 
fos amb exhibicions de ball, fent divulgació dels seus projectes, 
gestionant el servei de bar o actuant. Vídeo a www.elprat.tv

MÉS DE 200 PERSONES FAN PROPOSTES SOBRE ELS JARDINS 
DE JOAN SALVAT-PAPASSEIT
Durant l’estiu del 2018 està previst remodelar els jardins 
de Joan Salvat-Papasseit. Per decidir com serà aquesta 
remodelació, des de l’Ajuntament s’ha desenvolupat 
un procés participatiu, “Imaginem la plaça”, amb 
l’objectiu de conèixer l’opinió dels veïns, les veïnes i 
altres usuaris de la plaça sobre les seves preferències 
en la nova configuració d’aquest espai. En total hi han 
participat més de 200 persones i s’han recollit gairebé 
800 propostes a través de diversos tallers oberts a 
l’escola Pepa Colomer i punts d’informació mòbil que 
s’han instal·lat diferents dies als mateixos jardins. Entre 
les idees plantejades destaquen les relacionades amb 
l’entreteniment dels infants i amb la importància de 
crear un model de joc inclusiu. Vídeo a www.elprat.tv

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER AL PUNT SOLIDARI
Els dies 19 i 20 de maig es va fer una nova recollida d’aliments 
per al Punt Solidari del Prat, amb la participació de 14 
entitats de la ciutat i persones voluntàries. Es van recollir 
unes 15 tones d’aliments que aniran destinats a les famílies 
del Prat més necessitades. Vídeo a www.elprat.tv
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El Ayuntamiento tiene la intención de ce-
lebrar la Feria Avícola 2017 en la zona de 
la Granja de la Ricarda y abandonar el re-
cinto de Cal Gana. El edificio, reconstruido 
en su ubicación actual hace ocho años, y 
su entorno son propiedad del ente públi-
co Aena, que mediante un convenio ha 
cedido su uso al Ayuntamiento.

A finales de abril comenzaron las obras 
de urbanización del espacio exterior, de 
unos 18.000 m2, y de puesta a punto del 
edificio. Una valla extraíble rodeará el re-
cinto exterior, en alineación con los dos 
patios, mientras que una gran franja de 
terreno quedará fuera de la valla y será 

Se urbaniza el espacio  
exterior y se repasa el 
edificio de cara a la 
Feria Avícola 2017

un espacio público siempre accesible. El 
pavimento será de hormigón con aguje-
ros por los que crecerá el césped, combi-
nado con otras zonas de arenisca. En la 
zona sur se habilitará un aparcamiento 
arbolado, mientras que un paso de pea-

tones en el camino de Cal Silet facilitará 
el acceso a la zona desde la ciudad.  

En el edificio se están poniendo a punto 
las instalaciones y se hacen reparaciones 
varias. Las obras, tanto del exterior como 
del interior, acabarán en agosto ❧

Obras de urbanización del exterior del edificio.

La Ricarda
se pone 
a punto
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Comencen les obres a l’Artesà 

L’Artesà esdevindrà un equipament teatral amb tots els requeriments actuals.

El proper dimarts 6 de juny començaran 
les obres del teatre de l’Artesà, que tin-
dran un a durada aproximada d’un any 
i mig. Per tant, l’obra estarà enllestida a 
finals del 2018 o principis del 2019. 

Tancament del bar

Les obres afecten parcialment el bar de 
l’Artesà, que tancarà a partir del dia 6 de 

juny i tornarà a obrir uns 8 mesos des-
prés. Els treballs, però, continuaran a la 
zona del teatre. 

El projecte permetrà retornar l’Artesà 
al seu ús original com a teatre i alhora 
conservar importants elements arqui-
tectònics i funcionals. Es recuperarà la 
connexió original entre el bar i el vestíbul 
del teatre, així com l’accés principal des 

del c. del Centre. Amb aquest projecte es 
donarà resposta als requeriments funcio-
nals d’un teatre dimensionat a la realitat 
del Prat. 

L’Artesà esdevindrà un nucli dinamit-
zador de les artes escèniques a la ciutat, 
afavorint el treball conjunt amb gent 
interessada en el teatre i la cultura, tot 
recuperant-ne l’ús social ❧

Els treballs s’inicien el 6 de juny i tindran una durada aproximada d’un any i mig

A partir del dia 6 de juny el 
bar estarà tancat durant uns 
8 mesos, ja que les obres 
l’afecten parcialment

EL BAR TANCA DURANT 8 MESOS

Segons les previsions, el 
teatre de l’Artesà estarà 
enllestit a finals del 2018 
o principis del 2019

FINALS DE 2018, PRINCIPIS DE 2019
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  FESTES BARRI DELS JARDINS DE LA PAU 
Del 19 al 24 de juny 
Jardins de la Pau

  FESTES BARRI LA GRANJA 
Del 16 al 18 de juny 
Pl. de la Granja 

  FESTES BARRI LA BARCELONETA 
Del 23 al 25 de juny 
Jardins de Mon Racó

  FESTES CASES DE SEDA 
Del 17 al 18 de juny 
Cruïlla c. Stulemeijer i c. Vendrell

  FESTES DEL NUCLI ANTIC 
1 de juliol 
Jardins del Cementiri Vell

Revetlles de Sant Joan.  
23 de juny
_ AV Jardins de la Pau
_ AV Barceloneta
_ AV Sant Cosme i Sant Damià
_ Casa de Cádiz
_ Casa de Sevilla
_ Centro Extremeño Ruta de la Plata
_ Peña Taurina del Prat
_ Casa de Andalucía 

Altres festes populars
  FESTIVAL FLAMENCO 

17 de juny, a les 20 h 
Pl. de Catalunya  
Ho organitza: Casa de Andalucía

  APLEC DE LA SARDANA 
18 de juny, a partir de les 10 h 
Pista de bàsquet Xavier Marcilla  
Ho organitza: Amics de la Sardana

  ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
23 de juny, a les 19.45 h 
Pl. del Mestre Estalella 
Ho organitza: Colla Diables del Prat

  CONCERT DE SANT JOAN 
24 juny, a les 19.30 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Assoc. Musical del Prat

  TROBADA CASTELLERA 
1 de juliol, a les 18 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Castellers del Prat 

  REVETLLA DE SANT PERE 
1 de juliol, a les 22 h 
Pl. de la Constitució 
Ho organitza: AV La Plaza

Aquest estiu, els eixos comercials  
de la ciutat t’esperen amb moltes 
activitats:

  FESTA DE LA PRIMAVERA 
17 de juny, de 9 a 21 h  
A l’eix comercial del carrer Jaume Casanovas

  SHOPPING NIGHT  
1 de juliol, de 20 a 24 h  
A l’eix comercial Nucli Antic (pl. de la Vila, 
c. Ferran Puig i c. Frederic Soler) 
Música en viu, gastronomia, activitats infantils, compres 
a l’aire lliure i moltes propostes més us esperen!

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

viu el 
comerç

concurs d’Instagram 
Viu l’estiu a Instagram!   
#viulestiualprat
Busquem fotografies divertides, boniques o 
insòlites, que ens mostrin com gaudeixes de  
l’estiu al Prat i de totes les activitats que ofereix!

Des de peus a la sorra fins a palmeres i crepuscles,  
des del primer bany de l’any fins a l’última cançó de  
la nit, comparteix les teves imatges més màgiques  
i #viulestiualprat!

------------------------------------------------- 
El concurs començarà el 16 de juny i acabarà 
el 31 d’agost. Etiqueta les teves millors imatges 
amb #viulestiualprat i guanya una Smartbox!
El veredicte es farà públic el 15 de setembre.
------------------------------------------------- 

Les fotos finalistes i guanyadores s’exposaran al 
Centre Cívic Jardins de la Pau.

Foto 
guanyadora  
del concurs  
del 2016 
@elisetactiva

Consulta les bases al web elprat.cat/viulestiu.

porta l’estiu al mòbil! 
Consulta des del teu mòbil l’estat del mar, la 
disponibilitat d’aparcament a la platja i totes les 
activitats de l’estiu al Prat!

A partir del mes de juny, tota la informació  
a elprat.cat/viulestiu

 *Pots crear un accés directe marcant el web  
com a favorit al teu navegador.

viu les 
festes 
als barris

Vols descobrir els productes locals 
de temporada?

  MERCAT DE PAGÈS  
Cada dissabte de 8 a 14 h  

  RESTAURANTS EL PRAT DEGUSTA’L 
Trobaràs els horaris d’estiu a elprat.cat/viulestiu.

viu la 
gastronomia

Redescobreix el Prat 
i els seus productes 
locals!
Descarrega’t l’app d’informació 
turística “El Prat és sorprenent”.

viu l’e�iu #viulestiualprat



Horaris
  DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 

Del 17 de juny a l’11 de setembre de 10 a 19 h 
Es disposa de servei de bany adaptat a la platja  
de Can Camins.

  DEL SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL 
Del 13 de juny al 30 de setembre de 8 a 20 h,  
servei fix a la platja. Oficina d’Informació al Centre 
Municipal de Vela.

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

  DE LES GUINGUETES
Des de Setmana Santa fins al 12 de juny i del 17 de 
setembre al 12 d’octubre, de 10 a 2.30 h. Divendres, 
dissabte, diumenge i festius fins a les 3 h
Del 13 de juny al 16 de setembre, de 10 a 2.30 h 
Divendres, dissabtes i diumenges fins a les 3.30 h

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

Com anar a la platja
  EN BICICLETA O A PEU

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

  EN TRANSPORT PÚBLIC
LÍNIA PR3 
Del 8 d’abril a l’1 d’octubre, tots els dissabtes,  
diumenges i festius, cada 30 minuts.
De l’1 de juny al 17 de setembre, cada dia,  
cada 30 minuts.
Des de l’estació:  primera sortida a les 8.30 h
 darrera sortida a les 20.30 h
Des de la platja:  primera sortida 9.15 h
 darrera sortida a les 21.15 h
LÍNIA PLATJA EXPRÉS 
Des del 3 de juny al 27 d’agost, tots els dissabtes, 
diumenges i festius, cada 30 minuts.
Des del Prat: primera sortida a les 9.05 h
 darrera sortida 20.35 h
Des de la platja: primera sortida 9.35 h
 darrera sortida 21.05 h

  EN VEHICLE PARTICULAR 
Hi ha habilitats diversos espais d’aparcament de 
zona verda, que són gratuïts per als residents al Prat 
(vehicles amb distintiu).

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

Bany amb 
precaució

Bany amb màxima
precaució

Prohibit 
banyar-se

La Policia Local 
més a prop.
Descarrega’t l’app de 
Seguretat Ciutadana.

Platja de la Roberta

Cuida la platja

Fes servir les passeres 
(només vianants).

Utilitza les papereres 
i cendrers.

En temporada de 
bany, evita dur-hi 
gossos i mascotes. 

No llencis 
objectes al mar.

No hi facis 
acampada lliure.

Evita el sabó a les 
dutxes i rentapeus.

Evita dur-hi equips de 
música amb altaveus.

No accedeixis a la 
sorra amb vehicles 
motoritzats.

Respecta les zones 
i els horaris de 
pesca establerts.

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

No deixis hams 
a la sorra.

Platja del
Remolar - El Prat 

SOS

viu la platja 

Activitats
  CINEMA LLIURE A LA PLATJA

14 i 28 de juliol a les 21 h aproximadament 
Projeccions gratuïtes de cinema independent a la platja.  
Ho organitza: Cinema Lliure

  NEDAR SEGUR
Tots els dimecres de juliol de 9 a 10 h.  
Activitat adreçada a persones adultes que vulguin 
gaudir dels beneficis de saber nedar correctament 
i amb seguretat (corrents marins, onades....) amb 
socorristes-monitors.

  DIA DEL CÀNCER DE PELL 
Diumenge 2 de juliol al matí 
Tallers per aprendre a gaudir del sol sense riscos

  SOCORRISTA PER UN DIA
Dijous 6 de juliol i dimecres 19 de juliol al matí 
Taller per conèixer quina és la tasca del socorrista,  
per a infants de 6-12 anys.

  DIA DEL MEDI AMBIENT 
Dissabte 29 de juliol. Campanya platges netes

  DESCOBREIX LA PLATJA JUGANT
Dissabte 19 d’agost al matí
Joc similar a l’oca per descobrir com gaudir de la 
platja coneixent-ne els riscos, per als més petits. 



Regates nàutiques
  REGATA SOCIAL VELA

Diumenges 4 de juny, 9 de juliol i 30 juliol 
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela 
i Club Marítim Prat

  REGATA DE FESTA MAJOR
Diumenge 17 setembre de 10 a 16 h 
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela 
i Club Marítim Prat

  CAMPIONAT DE CATALUNYA  
DE FUNBOARD (SLALOM)
Dissabte 23 de setembre de 10 a 18 h 
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela 
i Club Marítim Prat

Activitats de pesca
  VUITÈ CONCURS DE PESCA

Dissabte 10 de juny, de 20 a 01 h 
Ho organitza: Grup de Pescadors La Seda 

  CONCURS DE PESCA 
Dissabte 16 de juny, de 9 a 14 h 
Ho organitza: CEP La Lanzada

  SORTIDA FESTIVITAT VERGE DEL CARME 
Diumenge 16 de juliol de 10 a 16 h 
Ho organitza: Club Marítim Prat

  SORTIDA DE PESCA SOCIAL 
DE FESTA MAJOR
Diumenge 24 de setembre de 7 a 14 h 
Sortida social de pesca amb curricà 
Ho organitza: Club Marítim Prat

Platja
naturista 

Cursos al Centre Municipal de Vela (CMV) 
  VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ, CAIAC, STAND 

UP PADDEL, SURF I SURF DE VELA PER A TOTHOM
Dates i horaris al CMV, FCV i a la web: velaelprat.com 
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela 
És imprescindible saber nedar. 

Campus i casals d’estiu
  CAMPUS I CASALS NÀUTICS PER A NOIS I NOIES

Del 22 de juny al 8 de setembre
Campus de 9 a 17 h i casal de 9 a 13 h
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela 
És imprescindible saber nedar. 

  CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL DE PLATJA 
PER A NOIS I NOIES 
Del 26 de juny al 21 de juliol de 9 a 13 h 
Ho organitza: Club Voleibol Prat 

Tornejos
  TORNEIG 4X4 DIÜRN DE VOLEIBOL PLATJA

Dissabte 10 de juny de 9 a 20 h  
Partits entre diferents equips masculins, femenins 
i categoria sub 20 en modalitat de voleibol platja
Ho organitza: Club Voleibol Prat

  TORNEIG DE BEACH TENNIS
Dissabte 8 de juliol de 9.30 a 20 h  
Torneig de tennis platja per parelles
Ho organitza: Associació Esportiva Beach Tennis Prat

  TORNEIG DE FESTA MAJOR DE BEACH TENNIS
Dissabte 30 de setembre de 9.30 a 20 h  
Torneig de tennis platja per parelles
Ho organitza: Associació Esportiva Beach Tennis Prat

Zona sortida 
d’embarcacions

Zona sortida 
servei socorrisme

Platja de Can Camins  

viu l’esport 

viu la 
natura

Horaris
  PINEDA DE CAN CAMINS

Del 6 de maig al 24 de setembre, tots els caps de 
setmana i festius, visita guiada de 12 a 13 h.

  ESPAIS NATURALS DEL RIU, CAL TET I CA L’ARANA
De l’1 d’abril al 30 de juny de 9 a 19 h. De l’1 de juliol al  
31 d’agost de 9 a 15 h. De l’1 de setembre al 31 d’octubre 
de 9 a 19 h. Tancat tots els dilluns

  ELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR
De l’1 d’abril al 31 d’octubre de 9 a 20 h

Activitats
  VISITES GUIADES AL CRAM

El CRAM apropa a la ciutadania la seva tasca de 
conservació del medi marí i de sensibilització. 

•  Visita guiada i simulacre de rescat d’un animal marí 
4 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient (2 grups de 
50 persones) 24 de setembre, Festa Major del Prat  
(2 grups de 50 persones). A les 10 h i a les 12 h 
Durada: 2 hores 
Inscripcions: La Porta del Delta (tel. 93.374.13.79 /  
c/e: info@portadeldelta.cat)

•  Diumenges de visita guiada al CRAM  
2 juliol, 6 agost, 3 setembre. A les 10 h

Activitat gratuïta per a persones empadronades 
al Prat (Cal reservar les places, són limitades.)

•  Descobreix el CRAM! (visita dinamitzada per a famílies)  
25 de juny; 23 de juliol; cada dimarts i divendres 
d’agost; 1 i 23 de setembre. A les 10 h 

•  La tortuga Floreta al CRAM 5 i 24 de juny; 
15 i 31 de juliol; cada dilluns i dijous d’agost; 
11 i 25 de setembre. A les 10 h

•  Simulacre de rescat d’un dofí 17 de juny; 29 de juliol; 
13 i 27 d’agost; 16 de setembre. A les 10 h 

Lloc: passeig de la Platja, 28-30 
Inscripcions: tel. 93 101 01 70 / c/e: reserves@aulacram.com 
Preu: a consultar

  CONEGUEM L’ECOSISTEMA DE LA PLATJA DEL PRAT
De dilluns a diumenge, fins al 31 de juliol. Activitat familiar 
de descoberta. Explorarem la sorra per identificar les 
plantes i les petxines, i observar els rastres d’animals per 
conèixer millor la platja.  
Més info i inscripcions: amb.cat 



CURSOS D’ESTIU
INSCRIPCIONS 
DEL 12 AL 20 DE JUNY 
Al Cèntric Espai Cultural, els centres 
cívics, La Capsa, l’Escola Municipal de 
Música i el Lloro. 

Al web online.elprat.cat

Inici de les inscripcions: dimecres 12 
de juny, a les 16.30 h

TEATRE KADDISH
CENTRE D’ART TORRE MUNTADAS
C. de Jaume Casanovas, 80  
Tel. 667 03 34 93
info@teatrekaddish.org  
www.teatrekaddish.org 

TEATRE

  TALLER DE TEATRE MUSICAL
Cantar, ballar, interpretar… I fer-ho tot a la vegada? 
Mostrarem el nostre experiment artístic en un 
espectacle curt però potent.
Públic: de 12 a 16 anys
Data d’inici: 3 de juliol (10 sessions) 
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Preu: 75 € 
Tallerista: Xènia Reguant

  CURS D’IMPROVISACIÓ
Una manera lúdica, dinàmica i divertida d’aprendre 
a crear històries, personatges, escenes... Però 
també un camí per transformar-nos en persones 
més comunicatives, creatives, assertives i obertes 
a noves propostes. 
Públic: a partir de 16 anys
Dates i horari: 5 i 6 de juliol, de 16 a 21 h
Preu: 35 € 
Tallerista: José Malaguilla

CÈNTRIC  
ESPAI CULTURAL
Pl. de Catalunya, 39 - 41     
Tel. 93 479 29 68
ticcentric@elprat.cat 
www.centric.elprat.cat

CULTURA DIGITAL

  APRÈN A UTILITZAR EL CALENDAR 
(1 curs)**
Amb els avisos del calendar a tots els teus 
dispositius no oblidaràs mai cap aniversari,  
ni cap cita.
Data i horari: 10 de juliol, de 18 a 20 h
Preu: 2 €

  CONFIGURA UN TO PEL TEU MÒBIL 
(2 cursos)*
Selecciona la cançó i talla la part que més 
t’agradi per convertir-la en el to de la trucada 
del teu mòbil.  
Dates i horari: 26 de juny, de 18 a 20 h 
i 30 de juny, de 10 a 12 h
Preu: 2 € 

  DE LA CÀMERA A L’ORDINADOR  
I A LA INVERSA (1 curs)*
Aprèn i practica a passar les fotos d’un dispositiu 
a un altre i organitza-les en carpetes.
Dates: 3, 4 i 6 de juliol 
Horari: 18 a 20 h
Preu: 6 € 

  FACEBOOK (1 curs)**
Aprèn a obrir i gestionar un compte de Facebook: 
inici, mur, pujar fotos, fer seguiment de pàgines 
d’interès i eines de privacitat.
Dates: 11, 12, 13 i 14 de juliol 
Horari: 10 a 12 h
Preu: 8 € 

  PRACTICA AMB EXERCICIS (2 cursos)
Practica tot el que t’interessa dels cursos 
del Cèntric amb exercicis específics per a tu: 
mecanografia, utilitats  i pràctica d’Internet, 
instal·lar i desinstal·lar un programa, etc.
Dates i horari: 27, 28 i 29 de juny, de 10 a 12 h 
i 17, 18 i 20 de juliol, de 18 a 20 h 
Preu: 6 €
 
Tots els cursos es poden fer amb els ordinadors 
de la Sala Atic o amb el propi

Requisit mínim:
* saber fer anar el ratolí i el teclat
** tenir un compte de correu electrònic

viu els cursos



  TARTARS, CEBITXES, CARPACCIOS 
I AMANIDES CREATIVES
Carn, peix i marisc cru seran la base per a 
l’elaboració de diferents receptes amb aquestes 
tècniques. A més, també s’elaboraran ràpides 
i sorprenents amanides.
Data d’inici: 27 de juny (4 sessions)
Horari:  dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Tallerista: Diego Molina
Preu: 34 €

  DE LA NEVERA A LA TAULA
Elaboració de receptes que es poden preparar 
amb antelació, ideals per a quan no es té temps, 
quan es vol preparar un àpat refrescant o portar 
el menjar a la platja o al camp.
Data d’inici: 27 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Tallerista: Diego Molina
Preu: 34 €

ARTS ESCÈNIQUES I CIRC

  TELES 
Practica aquesta disciplina acrobàtica aèria; 
aprèn a pujar i fer figures des de les més simples 
a d’altres amb més dificultat.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Tallerista: Camille Grob
Preu: 22 €

  TRAPEZI 
Aprèn a manegar-te amb les acrobàcies aèries 
mitjançant el trapezi: pujades, figures i equilibris 
amb estètica i creativitat.
Data d’inici: 30 de juny (4 sessions)
Horari: divendres, de 19 a 21 h
Tallerista: Camille Grob
Preu: 22 €

  PARKOUR 
Disciplina que consisteix en el desplaçament  
pel medi urbà o natural, superant els obstacles 
de la manera més fluida i eficient possible.  
Es treballaran les caigudes, la distribució de la 
força i l’agilitat. No calen coneixements previs. 
Públic: a partir de 13 anys 
Data d’inici: 4 de juliol (6 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h
Tallerista: Urbantime
Preu: de 13 a 18 anys 5 € i a partir de 
19 anys 24 €

FET A MÀ

  PINTURA I DECAPAT DE MOBLES  
Dóna una segona vida als teus mobles, els 
pintarem i els acabarem amb la tècnica decapé.  
Els alumnes han de portar la peça de fusta que 
vulguin pintar. La mida ha de ser com a molt gran 
la d’una tauleta de nit. 
Data d’inici: 27 de juny (3 sessions)
Horari: dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 26 € 
Tallerista: William Luke

  CHAL DE GANXET
Realitza un chal de ganxet per l’estiu, aprenent 
diferents tipus punts i a llegir el patró.
Data d’inici: 27 de juny (2 sessions) 
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 14 €  
Tallerista: Gemma Merino

  SCRAP D’ESTIU
Crea un àlbum de records des de zero adaptat 
a tots els nivells. Serà un àlbum pop-up, ple de 
pàgines que s’aixequen, amb tècniques d’origami  
i de cartonatge. Genial per a les fotos d’estiu!
Data d’inici: 29 de juny (3 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 26 € 
Tallerista: Anna Camps

  COSTURA CREATIVA: MOTXILLA
Continua aprenent a cosir a màquina realitzant 
una motxilla tipus sac amb folro. 
L’alumne ha de portar la màquina de cosir, teles 
i material que s’utilitzarà durant el curs.  
Data: 1 de juliol
Horari: dissabte, de 10.15 a 13.45 h
Preu: 10 €  
Tallerista: Marisol Saavedra

  COSTURA CREATIVA: KIMONO
Continua aprenent a cosir a màquina realitzant 
una jaqueta tipus kimono. 
L’alumne ha de portar la màquina de cosir, teles 
i material que s’utilitzarà durant el curs. 
Data: 8 de juliol
Horari: dissabte, de 10.15 a 13.45 h
Preu: 10 €
Tallerista: Marisol Saavedra

  COSTURA CREATIVA: VESTIT
Continua aprenent a cosir a màquina realitzant 
un vestit tipus túnica sense necessitat de saber 
patronatge. L’alumne ha de portar la màquina de 
cosir, teles i material que s’utilitzarà durant el curs. 
Data: 15 de juliol
Horari: dissabte, de 10.15 a 13.45 h
Preu: 10 €
Tallerista: Marisol Saavedra

CENTRE CÍVIC SANT 
JORDI - RIBERA BAIXA

C. de Dolores Ibárruri, 45  
Tel. 93 374 15 80 
informacio@ccriberabaixa.cat
www.ccriberabaixa.cat

 

CULTURA DIGITAL

  MOVIE MAKER
Crear vídeos a partir d’una seqüència de fotos 
amb moviment, música i títols, com publicar-los 
al nostre canal de YouTube i compartir-los amb 
amics i familiars.
Data d’inici: 28 de juny (3 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 12 €
Tallerista: M.Àngels Millanes

  APP’S MÒBIL: MENT EN FORMA 
Conèixer apps i jocs que estimulen la nostra 
memòria i ens ajuden a exercitar la nostra ment. 
Aprendre a cercar les aplicacions a la botiga 
online, descarregar-les, instal·lar-les i organitzar-les 
al nostre dispositiu.
Data d’inici: 30 de juny (2 sessions)
Horari: divendres, de 10.30 a 12 h
Preu: 8 €
Tallerista: M.Àngels Millanes

  APP’S MÒBIL: NO ET PERDIS! 
Descobrir apps per organitzar el teu desplaçament 
o viatge: mapes, transport públic, rutes en línia, 
compra de bitllets de bus i tren, com trobar 
allotjament, etc.
Data d’inici: 14 de juliol (2 sessions)
Horari: divendres, de 10.30 a 12 h
Preu: 8 €
Tallerista: M.Àngels Millanes

GASTRONOMIA

  ESMORZARS SALUDABLES
Diuen que l’esmorzar és l’àpat més important 
del dia. Prescindir dels aliments processats i 
industrials i incorporar d’altres més saludables  
és fonamental per a començar el dia amb força.
Data d’inici: 28 de juny (2 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Tallerista: Laura Casero
Preu: 17 €

  RAW FOOD 
Monogràfic sobre menjar cru: receptes amb 
ingredients sense cuinar i sense processar,  
amb tots els nutrients intactes.
Data d’inici: 12 de juliol (2 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Tallerista: Laura Casero
Preu: 17 €

LA CAPSA
Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7
Tel. 93 478 51 08
lacapsa@elprat.cat
www.lacapsa.org

MÚSICA

  TALLER DE SONORITZACIÓ DE DIRECTE
Aprèn les tècniques i procediments necessaris 
per sonoritzar un concert de petit format.  
L’última sessió serà pràctica en un dels concerts 
que farem a la terrassa de La Capsa.
Dates i calendari: dilluns 3 i 10 de juliol, de 18  
a 21 h i dissabte 15 de juliol, de 18 a 22 h
Preu: 40 €  
Tallerista: Ángel de Lamo (La Capsa)

-------------------------------------------------------



CENTRE CÍVIC  
JARDINS DE LA PAU
Jardins de la Pau, s/n
Tel. 93 478 21 41
informacio@ccjardinspau.org
www.ccjardinspau.org 

BALL I DANSA

  DANSEM AMB FAMÍLIA 
Aprèn i comparteix un espai creatiu on 
expressar-te ballant en família! La inscripció 
cal fer-la en nom de l’infant.
Públic: infants a partir de 3 anys
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 17.15 a 18.45 h
Preu: 24 € (un infant i un adult)
Tallerista: Eli DM

  BALLS DE SALÓ      
Aprèn els primers passos dels balls de saló, 
per poder ballar en parella.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 20.15 a 21.30 h
Preu: 25 € (la parella)
Tallerista: Lali i Fèlix

  BALLS LLATINS en parella    
Inicia’t en els primers passos dels balls llatins. 
Aprendrem a fer coreografies i passos individuals.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 20.15 h
Preu: 25 € (la parella)
Tallerista: Lali i Fèlix

  SWING 
Aprèn els primers passos del swing, el jazz i el 
xarleston, per a poder fer coreografies individuals, 
en parella i de grup.
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 22 €
Tallerista: Associació de swing Les Corts

FOTOGRAFIA

  FOTOGRAFIA EN FAMÍLIA   
Aprèn jugant i experimentant amb la fotografia 
i comparteix un espai amb d’altres famílies.  
La inscripció cal fer-la en nom de l’infant. 
Públic: infants a partir de 5 anys
Data d’inici: 28 de juny (3 sessions)
Horari: dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 18 € (un infant i un adult)
Tallerista: Marta Arnau
*Dins del pack familiar

  FOTOEXPRÉS       
Aprèn de forma intensiva i pràctica, els elements 
tècnics bàsics necessaris per poder fer fotografies 
en qualsevol moment i circumstància.
Data d’inici: 27 de juny (8 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21 h 
Preu: 43 €
Tallerista: Elena Álvarez

CULTURA DIGITAL

  FEM FIGURES DE PÍXELS EN FAMÍLIA 
Vols crear el teu propi personatge o dibuix amb 
píxels? Convertirem un dibuix fet amb píxels 
en una figura real que et podràs endur a casa 
utilitzant les famoses “perler beads”. 
Públic: infants de 6 a 11 anys
Data d’inici: 29 de juny (3 sessions)
Horari: dijous, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 12 € (un infant i un adult)
Tallerista: Daniel Velasco
*Dins del pack familiar

  CREACIÓ DE BLOCS   
Vols obrir el teu bloc? Vols fer un diari de les 
vacances d’estiu amb fotos i vídeos? En aquest 
taller aprendrem a obrir un bloc de forma senzilla 
i accessible.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 18 a 19.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Daniel Velasco

  FOTOGRAFIA ESFÈRICA  
AMB EL MÒBIL O TAULETA     
Vols fer un àlbum de fotos ben original? Aprèn 
a fer fotografies en 360º amb el teu mòbil o 
tauleta i enregistra les teves vacances d’una 
forma diferent. Cal portar un telèfon o tauleta 
amb càmera.
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Daniel Velasco

  *PACK FAMILIAR: Fotografia en família  
+ Fem figures de píxels en família
Si voleu passar un estiu ben entretingut, s’ofereix 
la possibilitat de fer dos dels tallers familiars per 
aprendre i passar una bona estona plegats, a un 
preu més econòmic! 
Preu: 25 € (un infant + un adult)

ESCOLA D’ARTS 
DEL PRAT
Inscripcions només presencials a l’Escola

CENTRE CULTURAL EL REMOLAR
Tel. 93 370 85 01
info@amicsartprat.org
www.amicsartprat.org 

DIBUIX, PINTURA I ESCULTURA 

  DIBUIX I PINTURA Inicial i avançat 
Curs pràctic on iniciar-se i/o aprofundir en el 
dibuix i la tècnica pictòrica, abordant aspectes 
compositius i estructurals de la representació 
de la imatge, l’aplicació del color i l’expressió 
pictòrica. 
Públic: a partir de 14 anys
Data d’inici: 3 de juliol (8 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 75 € (material no inclòs)

  JOIERIA ESMALTADA Inicial i avançat
Curs pràctic on aprendre tècniques de joieria  
i les diferents possibilitats de l’esmalt al foc per 
fer dissenys personals, combinant joieria i color 
per crear peces úniques. 
Públic: a partir de 14 anys
Data d’inici: 3 de juliol (8 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 75 € + 25 € de material

  TÈCNIQUES DE TAPÍS ARTÍSTIC 
SOBRE BASTIDOR 
Taller pràctic on es construeix un tapís decoratiu, 
aprenent el muntatge de la trama sobre un 
bastidor i els diferents lligaments de l’ordit, 
combinant diferents fibres tèxtils i colors.
Públic: a partir de 16 anys
Data d’inici: 3 de juliol (6 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
Preu: 70 € + 12 € de material

  CERÀMICA Inicial i avançat
Curs per aprendre els processos de construcció 
de volums dissenyats pel propis alumnes utilitzant 
diferents eines, materials i tipologies de coccions.
Públic: a partir de 14 anys
Data d’inici: 4 de juliol (8 sessions) 
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h
Preu: 75 € + 25 € de material

  ESTAMPACIÓ EXPERIMENTAL  
TÈXTIL AMB MOTLLES 
Curs pràctic on aprendre a fer diversos rapports 
en diferents materials de suport, aplicant la 
tècnica de la xilografia sobre linòleum i fusta 
experimentant l’estampació manual. 
Públic: a partir de 16 anys
Data d’inici: 4 de juliol (8 sessions) 
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h
Preu: 70 € + 10 € de material

*  Per motius de reformes a la infraestructura  
del centre els alumnes amb movilitat reduida  
no podran realitzar l’activitat.

PUNT ÒMNIA
(Grup Infantil San Cosme)
Inscripcions només presencials  
del 26 al 30 de juny

C. Riu Ebre s/n  
Tel: 93 370 19 17
gi_santcosme@xarxaomnia.gencat.cat 

CULTURA DIGITAL

  OFIMÀTICA
Curs per conèixer els programes bàsics: el 
processador de textos que ens permet fer des 
d’una carta a un dossier, i el full de càlcul per saber 
realitzar diferents taules, conèixer les funcions i 
fórmules bàsiques, gràfics de dades, etc.
Data d’inici: 3 de juliol (12 sessions) 
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 17.30 h
Tallerista: Azucena Allueva

-------------------------------------------------------
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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

Presentació
 #almeuritme

Amb motiu del Dia de la Música, torna el projecte #almeuritme amb 
un nou clip audiovisual enregistrat per músics diversos de la nostra 

ciutat. La Capsa, l’Escola Municipal de Música i el col·lectiu Tots 
Sants reviuen músiques que sonen pels nostres carrers i que són 

importants per a les persones. 
La Capsa. Dimarts 20, a les 20 h

Dijous Teatre

Birdie, amb 
Agrupación Señor Serrano
Dos miratges: d’una banda, 
guerres, grans sequeres, 
desforestacions massives, costes 
contaminades...; de l’altra, 
seguretat al carrer, estabilitat 
familiar, bons serveis sanitaris, 
llibertats... I entre els dos miratges, 
estols d’ocells. Milers d’ocells en 
migració constant traçant formes 
impossibles sobre el cel. 
Teatre Modern. Dijous 22, 
a les 20 h. Entrada: 10 €



MOSTRA TALLERS DE 
TEATRE: ETC Teatre 

La venganza de Don Mendo 
Dissabte 3, a les 19 h
La reina de la neu, el musical 
Diumenge 4, a les 17 i a les 19 h
Teatre Modern. Entrada: 5 €

: Cabaret #1 
Gastro-Rimes, 

amb Lali Feliu i 
Miquel Ferret
Cabaret gastronòmic 
de música i paraula. 
Centre Cívic Sant 
Jordi-Ribera Baixa 
Dijous 29, a les 21 h

: Terrasses 
d’estiu: Country
Mostra de country, classe mestra i coreografia 
conjunta en un espai obert.
Centre Cívic Jardins de la Pau  
Dijous 29, a les 19 h
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Concert dels 60 anys 
d’escoltisme al Prat 
Concert de celebració de l’Agrupament Escolta 
i Guia Anton Vilà amb l’Orquestra Festuc.
La Capsa. Divendres 2, a les 22 h

#4Raons: Xarim Aresté 
Xarim Aresté continua 
amb els concerts del 
#4Raons d’enguany.  
La Capsa. Divendres 
9, a les 21 h 
Entrada: 6 € (amb 
consumició)

Concert de Combos de 
l’Escola Municipal 
de Música
La Capsa
Dimecres 14, a les 
17.30 i a les 19 h

El Último Vecino + Cala 
Vento + The Last 3 Lines
Concert amb triple cartell de bandes 
destacades de l’escena barcelonina. 
La Capsa. Divendres 16, a les 22.30 h

Concert de la Coral Lo Llobregat de 
les Flors
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 18, a les 18.30 h

: Concert d’estiu
Concert dels alummnes de l’Escola Municipal 
de Música, on els protagonistes seran els 
Cors de l’Escola acompanyats per diferents 
formacions i el professorat.
Pl. de Pau Casals. Dijous 22, a les 20 h 

: Demo: Proyecto Toyiyo
Cicle de petits concerts a la fresca.
La Capsa. Diumenge 25, a les 22.30 h

: Concerts al 
porxo
Concerts dels 
alumnes de l’Escola 
de Música
Escola Municipal 
de Música. 
Dimarts 27, 

dimecres 28 i dijous 29, a les 20 h
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Kaddish RadiKals: 
Lluny, de Caryl Churchill

Lectura 
dramatitzada 
que ens 
presenta 
una realitat 
esfereïdora, 

un món que s’endinsa en un 
conflicte bèl·lic inimaginable. 
Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 4, a les 12 h

Eternal Dance District

Un festival de cine
Festival de final de curs de l’escola 
Eternal Dance District. 
Teatre Modern
Diumenge 18, a les 18 h 
Entrada: 5 €

Puro teatro

Cada dos per tres 
Obra final del taller impartit per Lolo 
Herrero
Dimarts 27, a les 21 h. Centre 
Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

TALLERS D’INTERPRETACIÓ: 
Teatre Kaddish

Mobil Variations. Taller d’escenificació 
Direcció: Rafael Duran
Dissabte 10, a les 20 h
Diumenge 11, a les 12 h
La granja dels animals. Mostra final del 
curs de Joves. Direcció: Joana Romero i Pau 
Bou
Dissabte 17, a les 12 h
Diumenge 18, a les 12 h
El banyut imaginari. Mostra final del curs 
d’Iniciació. Direcció: Maria Donoso, Ana 
Martínez i Arnau Puig
Diumenge 18, a les 20 h
Rain. Mostra final del curs de Teatre
Direcció: Blanca Pàmpols i Ana Martínez
Dissabte 24, a les 20 h
Diumenge 25, a les 19 h
Teatre Kaddish. Centre d’Art torre Muntadas

Final de curs Hip Hop 
Prat
Teatre Moden. Diumenge 25 de juny, 
a les 18 h. Entrada: 8 €

: Cinema i 
Música: The Electric House 

i One Week 
amb Z23
El grup Z23 
crearà i 
interpretarà  
en directe la 
música per a les 

pel·lícules One Week i The Electric 
House dirigides per Buster Keaton.
La Capsa. Dimecres 28, a les 22 h

: Festa de 
la Cervesa: Ljubliana & 
the Seawolf + La Banda Biruji 
Degustació de cerveses i propostes 
gastronòmiques amb bona música!
Parc Nou. Divendres 30, a les 19 h

: Madama 
Butterfly
Retransmissió en directe des del 
Teatro Real de Madrid.
Cèntric Espai Cultural
Divendres 30, a les 21.30 h



 

Documents que fan 
història 
Mostra de 
documents 
anecdòtics de la 
història del Prat 
que s’exposen en 

relació, aportant informació d’un mateix 
fet des de tres diferents perspectives. 
Cèntric Espai Cultural
Del 8 de juny fins al 26 d’agost

: XLI 
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
D’ARTISTES DEL PRAT

Nova edició 
d’aquesta exposició 
participativa i de 
cultura popular 
dels artistes locals 

i compromesa, sobretot, amb l’art 
d’avantguarda i contemporani.
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 21 de juny al 23 de juliol
Inauguració: dimecres 21, a les 19.30 h

NOVES EXPOSICIONS

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ 
FER TRAMADERA amb Sílvia Martos

Resultat del procés 
realitzat per l’artista 
durant la proposta 
expositiva
Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 3, 
a les 11.30 h

PRATIMAG
Exposició de les obres finalistes i guanyadores 
de la 34a edició d’aquest concurs estatal de 
fotografia. Organització: Agrupació Fotogràfica 
Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 16 de juny al 30 de juliol
Inauguració: divendres 16, a les 20 h

Opendays a l’Escola d’Arts del Prat 
Jornades de portes obertes per conèixer de 
prop els projectes artístics de l’Escola d’Arts.
Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El 
Remolar. Dilluns 19 i dimarts 20, de 17 
a 20 h 

E
x

p
o

s
ic

io
n

s

Jornada Puig i Cadafalch
En el marc de l’any Puig i Cadafalch, commemorem el 150 
aniversari del seu naixement i els 100 anys com a president 
de la Mancomunitat de Catalunya amb dues xerrades: “J. 
Puig i Cadafalch, arquitectura i innovació a l’entrada del 
segle XX” a càrrec d’Eduard Riu i “La telegrafia del Prat” 
a càrrec de l’Arxiu Municipal.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 8, a les 19 h

ENCARA POTS VISITAR
ALTERACIONS 2.0
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 4 de juny

GASTRO-FOTO: QUÈ ES 
COU AQUÍ DINS?
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Fins al 4 de juny

MODULACIONS
[LA PARAULA] 
Biblioteca Antonio Martín
Fins al 4 de juliol

(IN)FORMALIDADES
DARÍO AMARO
La Saleta: Escola d’Arts del Prat
Fins al 23 de juny

El PRAT 1:1 COL·LECTIU 
IG PRAT
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Prorrogada fins al 30 de juliol

El cine de Frida: Matar a un Ruiseñor
Durant la Gran Depressió, un advocat accepta defensar un home 
negre falsament acusat de violar una dona blanca.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 7, a les 17.30 h

Cine club: El olivo 
de Paul Laverty
2016, Espanya. Durada: 94 minuts. Idioma: 
castellà
Alma adora al seu avi, el qual porta anys sense 
parlar. Quan l’ancià es nega també a menjar, la 
noia decideix recuperar l’olivera mil·lenària que 
la família va vendre contra la seva voluntat. 

Prèviament es projectarà el curt Broken, de Xavier G. Selma
Cine Capri. Dimecres 14, a les 19.30 h

Programació del cine Capri
Projecció de LOS VIGILANTES DE LA PLAYA, LA MOMIA
i GRU MI VILLANO FAVORITO 3
Per confirmar dates i horaris visiteu el web 
www.cinecaprielprat.com
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TROBADA AMB PERE BALTÀ
L’impacte de la il·lustració a 
Catalunya arriba al segle XXI  
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 13, a les 19.15 h
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: Arribada 
de la Flama del 
Canigó i encesa de 
la foguera de Sant 

Joan
Cada any per 
Sant Joan es 
reviu l’encesa 
del primer foc. 
Organitza: Colla 
de Diables del 
Prat

Pl. del Mestre Estalella
Divendres 23, a les 19.45 h

Tarda de 
Patch
Presentació del llibre 
Grup Patch que 
recull la trajectòria 
d’aquest col·lectiu 
de dones. També, 
conferència amb 
Eva Gustems, taller 
pràctic i acció de 
patchwork al vestíbul 
del centre.
Centre Cívic Sant 
Jordi-Ribera Baixa 
Dijous 1, a les 18 h

Presentació del llibre No somos 
refugiados d’Agus Morales
Aquest llibre segueix el camí de les persones desterrades per la 
violència o la pobresa, des del seu origen al seu destí.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 1, a les 19 h



TEATRE
Xirriquiteula Teatre

Contes a la fresca: 
Contes 
del cel
Tres contes que 
tenen en comú 
“el cel” i els seus 
protagonistes: 

un núvol que no sap on ploure, una lluna 
juganera i un sol que ha decidit fer festa.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 11, a les 18 h

Final de curs del taller 
de circ infantil
Els alumnes mostraran tot allò que han 
aprés al llarg de l’any.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 14, a les 18 h

LECTURA
L’hora dels nadons: 
A la voreta dels núvols amb Cia. Patawa
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 3, a les 10.30 h

TALLERS
Art en família Planetarium: 
mapa interestel·lar
Observarem com són els humans, com 
caminen, com veuen i senten. Després 
observarem estels, planetes i galàxies. 
Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 
11, a les 11.30 h. Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic): 
Modelatge en 3D
A partir de monstres 
dibuixats en paper, 
farem el disseny 
tridimensional i els 

imprimirem en 3D a través de Tinkercad. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 15, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

TALLER DE DIMECRES
Recomanat per a nens i nenes de 
4 a 8 anys
Gimnàstica i esport amb Stella Rubio
Aprendrem a dibuixar com es mouen els 
esportistes fent figures de paper.
Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 21, 
a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

: KIT d’estiu
Recomanat per a infants de 
9 a 12 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Cal inscripció prèvia

Dimarts 20 i dijous 22, a les 11 h 
Invents i jocs 
amb Makey 
Makey
Juguem amb 
el dispositiu 
Makey Makey 
per entendre 

com funciona la conductivitat.

Dimarts 27 i dijous 29, a les 11 h 
Màquines i robots en moviment
Iniciació a la programació amb Scratch 
per fer narracions interactives i videojocs 
senzills.

Activitats de lleure 
DE juny

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

Dimarts 13
Cine: Capità Fantàstic 
Ben Cash i la seva dona, la Leslie, han 
creat un paradís apartat de la civilització 
per a la seva família. En un campament 
autosuficient fet a mà per ells, el Ben 
ensenya als seus fills les habilitats que 
necessiten per sobreviure al bosc.
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dimecres 14
Matí de la Gent Gran
Activitats de ball i gimnàstica obertes a 
la participació de tothom. Exposició dels 
tallers realitzats per les entitats de gent 
gran del Prat.
Al Parc Fondo d’en Peixo a partir de 
les 10 h

Dijous 15
Ball d’estiu
Ball amb orquestra
Equipament Delta del Llobregat,
a les 17 h
Recollida d’invitacions: Programa de 
lleure de la gent gran (Cases d’en Puig) 
a partir del dijous 1 de Juny. Places 
limitades. 

Divendres 16 
Taller de jardineria: 
Plantes d’exterior
Les coneixerem i aprendrem a cuidar-les!
A la plaça de l’Agricultura (Cases d’en 
Puig), de 10.30 a 12.30 h 
Informació i inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places limitades. 

EXPOSICIÓ  DE TREBALLS
Del 21 al 25 de juny
Exposició de treballs manuals dels 
tallers de la gent gran. Inauguració de 
l’exposició: dimecres 21 a les 11 h 
Casal de Gent Gran El Remolar

Dimecres 28 
Sortida: Besalú i Banyoles
Inclou dinar. Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent Gran 
Places limitades. Preu: 35 €    

ESTADA DE VACANCES 2017 – 
SANT CARLES DE LA RÀPITA 
Inscripcions de l’1 al 23 de juny 
a Cases d’en Puig, Casal Remolar, 
Centre Cívic Jardins de la Pau i 
Centre Cívic Ribera Baixa   
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Club de gastronomia 
amb... Xavier Elías

Aprendrem a 
elaborar diferents 
tipus de coques 
de Sant Joan i 
massa per a la coca 
de brioix amb el 

pastisser pratenc de La Montserratina.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dilluns 19, a les 19 h. Entrada: 4 €
Cal inscripció prèvia 
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Beca Jaume Codina. 
Edició 2017
Nova edició de la beca de recerca 
d’història local adreçada a projectes 
que promoguin la investigació 
sobre aspectes inèdits en el camp 
de les ciències socials i humanes 
relacionades amb el Prat i el seu 
entorn.
Data límit per presentar projectes: 
30 de setembre
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Cada 2 anys, els nois i noies del Consell 
dels Infants es reuneixen amb l’alcalde 
de la ciutat, Lluís Tejedor, per donar-li a 
conèixer les seves opinions sobre di-
ferents temes i fer sentir la seva veu en 
representació de tots els nens i nenes 
del Prat.

Pla de treball

Aquest any, la reunió se celebrarà el di-
mecres 31 de maig. En ella, els nois i 
noies compartiran el pla de treball que 
han desenvolupat durant aquest curs, on 
l’accent ha estat posat, de nou, sobre la 
sostenibilitat i la cura del medi ambient. 
En concret, han realitzat visites a la depu-
radora del Baix Llobregat i al CRAM (Cen-

Els membres del Consell
dels Infants es reuniran 
amb l’alcalde, Lluís 
Tejedor, per parlar-ne

tre de Recuperació d’Animals Marins), on 
han experimentat de primera mà l’efecte 
dels residus urbans. 

El Consell dels Infants ha contribuït a 
la millora de la nostra ciutat a través del 
desenvolupament d’una campanya per 

conscienciar la ciutadania, i en especial 
els infants, sobre l’impacte negatiu de 
llençar les tovalloletes humides al vàter i 
la problemàtica del seu mal etiquetatge, 
(de vegades diu, erròniament, que s’hi po-
den llençar).  #wcnomésvolpaper ❧

Els infants van comprovar al CRAM els efectes negatius de llençar tovalloletes humides al vàter. 

Preocupats
pel medi
ambient



De 10 a 12 h

Festa de la Bicicleta
Passejada en bicicleta, de 10 km 
aproximadament, per zones urbanes i 
rurals, per gaudir en família i/o amb els 
amics. Tot el recorregut es fa sense 
presència de vehicles i les bicicletes 
són les úniques protagonistes. No cal 
inscripció prèvia i l’activitat és gratuïta. 
S’obsequiarà tots els participants amb 
un esmorzar i, a més, participaran en 
un sorteig de material esportiu en 
finalitzar el recorregut, al dic del riu.

Punt de sortida: plaça Catalunya, 
a les 10 h                                                     
Punt arribada: dic del riu, a les 11 h

D’11 a 13 h

Circuit de bicicletes 
adaptades
Circuit inclusiu, amb bicicletes 
adaptades. Exhibició i sensibilització de 
l’esport inclusiu per a totes les edats.

Lloc: plataforma d’accés al Parc del 
Riu

D’11 a 14 h

Portes obertes al Centre de 
Pàdel Barcelona-El Prat
Tastet de pàdel: vine i prova de jugar a 
pàdel amb l'ajuda d'un monitor. 
Coneixeràs el centre i l'esport. 
Activitat gratuïta

Taller reparació de 
bicicletes
Com hem de fer les petites reparacions 
de la nostra bicicleta? L'Agrupació 
Ciclista Prat ens ajudarà a conèixer-ne 
la mecànica bàsica.

Inflables
Enguany els infants podran gaudir 
d’inflables, tant aquàtics com secs.
Es recomana portar muda de recanvi.

Lloc: dic del Riu, àrea d’estada i 
passeig

Gargot de joc
Col·lecció d'elements i estructures 
construïts amb materials reciclats, 
majoritàriament metàl·lics, com rodes de 
bicicletes, olles i utensilis de cuina, potes 
de taules,  que es converteixen en uns 
jocs d'habilitat i enginy aptes per passar 
una molt bona estona.

Lloc: àrea d’estada
 

Mercadet exposició 
d'artesania i disseny
Aquest mercadet ens apropa a la creació 
artesanal independent vinculada a la 
nostra ciutat. Hi podrem trobar peces 
úniques i podrem comprar-les 
directament a les seves creadores i, així, 
donar suport a l'ofici d'artesà.

Lloc: passeig

Zona de Jocs Imaginarium
Taller de treballs manuals familiar, a 
càrrec de l'entitat Imaginarium del Prat

Lloc: zona de jocs infantils (hivernacle)

Zona de jocs de taula 
gegants
Gaudeix amb els teus amics de tot un 
seguit de jocs gegants: tres en ratlla, 
Connecta 4, Qui és qui, Mikado, 
Punteria, joc d'habilitat amb boles, 
Stick Gol, Memory
A càrrec de l’entitat El Globus

Lloc: zona de jocs infantils

D’11.30 a 12.30 h

Cercavila de percussió 
amb Krestatum
Krestatum és el grup de percussió 
brasilera del Prat. Els trobarem de 
cercavila per la Festa. 

Activitat itinerant

De 12  a 12.30 h

Master class de Zumba
Sessió de ball amb una combinació de 
músiques internacionals, amb una 
coreografia fàcil de seguir i oberta a la 
participació de tot tipus de persones

Lloc: àrea d'estada (escenari)

De 12.30 a 13 h

Master class de Hip Hop
Sessió basada en coreografies d'street 
dance, new style i freestyle.
A càrrec d’Eternal Dance District.

Lloc: àrea d'estada (escenari)

De 12.30 a 14 h

Espectacle itinerant:
HO PETA Street Band
Passegem per la Festa al ritme d'una 
street band àmplia i de registres molt 
variats que ens acompanyarà en un 
divertit itinerari fluvial. 

DiuMengE
4 de junY
dE 10 A 14 H

 viNe a gauDir 
del ParC 
del Riu

  

ProgRama d’ActiVitaTs



De 10 a 12 h

Festa de la Bicicleta
Passejada en bicicleta, de 10 km 
aproximadament, per zones urbanes i 
rurals, per gaudir en família i/o amb els 
amics. Tot el recorregut es fa sense 
presència de vehicles i les bicicletes 
són les úniques protagonistes. No cal 
inscripció prèvia i l’activitat és gratuïta. 
S’obsequiarà tots els participants amb 
un esmorzar i, a més, participaran en 
un sorteig de material esportiu en 
finalitzar el recorregut, al dic del riu.

Punt de sortida: plaça Catalunya, 
a les 10 h                                                     
Punt arribada: dic del riu, a les 11 h

D’11 a 13 h

Circuit de bicicletes 
adaptades
Circuit inclusiu, amb bicicletes 
adaptades. Exhibició i sensibilització de 
l’esport inclusiu per a totes les edats.

Lloc: plataforma d’accés al Parc del 
Riu

D’11 a 14 h

Portes obertes al Centre de 
Pàdel Barcelona-El Prat
Tastet de pàdel: vine i prova de jugar a 
pàdel amb l'ajuda d'un monitor. 
Coneixeràs el centre i l'esport. 
Activitat gratuïta

Taller reparació de 
bicicletes
Com hem de fer les petites reparacions 
de la nostra bicicleta? L'Agrupació 
Ciclista Prat ens ajudarà a conèixer-ne 
la mecànica bàsica.

Inflables
Enguany els infants podran gaudir 
d’inflables, tant aquàtics com secs.
Es recomana portar muda de recanvi.

Lloc: dic del Riu, àrea d’estada i 
passeig

Gargot de joc
Col·lecció d'elements i estructures 
construïts amb materials reciclats, 
majoritàriament metàl·lics, com rodes de 
bicicletes, olles i utensilis de cuina, potes 
de taules,  que es converteixen en uns 
jocs d'habilitat i enginy aptes per passar 
una molt bona estona.

Lloc: àrea d’estada
 

Mercadet exposició 
d'artesania i disseny
Aquest mercadet ens apropa a la creació 
artesanal independent vinculada a la 
nostra ciutat. Hi podrem trobar peces 
úniques i podrem comprar-les 
directament a les seves creadores i, així, 
donar suport a l'ofici d'artesà.

Lloc: passeig

Zona de Jocs Imaginarium
Taller de treballs manuals familiar, a 
càrrec de l'entitat Imaginarium del Prat

Lloc: zona de jocs infantils (hivernacle)

Zona de jocs de taula 
gegants
Gaudeix amb els teus amics de tot un 
seguit de jocs gegants: tres en ratlla, 
Connecta 4, Qui és qui, Mikado, 
Punteria, joc d'habilitat amb boles, 
Stick Gol, Memory
A càrrec de l’entitat El Globus

Lloc: zona de jocs infantils

D’11.30 a 12.30 h

Cercavila de percussió 
amb Krestatum
Krestatum és el grup de percussió 
brasilera del Prat. Els trobarem de 
cercavila per la Festa. 

Activitat itinerant

De 12  a 12.30 h

Master class de Zumba
Sessió de ball amb una combinació de 
músiques internacionals, amb una 
coreografia fàcil de seguir i oberta a la 
participació de tot tipus de persones

Lloc: àrea d'estada (escenari)

De 12.30 a 13 h

Master class de Hip Hop
Sessió basada en coreografies d'street 
dance, new style i freestyle.
A càrrec d’Eternal Dance District.

Lloc: àrea d'estada (escenari)

De 12.30 a 14 h

Espectacle itinerant:
HO PETA Street Band
Passegem per la Festa al ritme d'una 
street band àmplia i de registres molt 
variats que ens acompanyarà en un 
divertit itinerari fluvial. 
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A mitjan mes de juny començaran les 
obres d’enderroc de part de l’edifici mu-
nicipal situat a la confluència dels carrers 
de lo Gaiter del Llobregat i del Prat, da-
vant dels jardins del Cementiri Vell. El 
projecte municipal per a aquest edifici és 
la construcció d’un centre cívic que do-
narà servei a tots els veïns i veïnes de la 
ciutat.

El projecte d’enderroc contempla 
l’eliminació dels tancaments interiors i 
exteriors i de les escales existents, man-
tenint l’estructura portant de l’edificació, 
formada per pilars de formigó armat i 
forjats reticulars.

Al juny comença 
l’enderroc de les parts 
inutilitzables de 
l’edifici municipal

A finals del mes de juny es convocarà 
el veïnat a una reunió informativa on 
s’explicaran les característiques del pro-
jecte i el calendari d’execució de les obres. 

Aquesta informació s’ampliarà al nú-
mero de la revista El Prat del mes de 
setembre proper i també es podrà con-
sultar al web municipal www.elprat.cat 
després de l’estiu ❧

Edifici municipal que es convertirà en un nou centre cívic.

Nou centre 
cívic al 
nucli antic

Reunió informativa
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De nou, durant el mes de juny celebrem 
aquestes jornades amb diferents pro-
postes esportives (bicicletes adaptades, 
open de tennis taula, goodball), cinema, 
xerrades, holi, trobades familiars i con-
cert de música, entre altres, per mostrar 
la transformació, no únicament del con-
cepte de la discapacitat, sinó també de la 
capacitat de la gent del Prat per incloure 
la diversitat com a un valor de ciutat.  

Les jornades volen ser un punt de tro-
bada entre els diferents col·lectius de 
persones amb discapacitat de la ciutat,  
les famílies, els diferents centres i els pro-
fessionals amb la resta de la població. 

Podeu consultar tota la informació a 
les Cases d’en Puig o al web municipal 
elprat.cat/persones ❧

Noves jornades de les 
persones amb discapacitat
Esport, cinema, xerrades, música, trobades...

L’11 de juny a la tarda es farà al parc Nou una festa de holi organitzada per La Fundació Rubricatus.

Un año más llegan estas jornadas con un 
abanico de actividades culturales, forma-
tivas y de ocio que tienen por objetivo 
poner en valor y visualizar al colectivo de 
los mayores del municipio.

Desde el 13 hasta el 16 de junio la gen-
te mayor es la protagonista. El martes 13 
el Cine Capri ofrecerá la película Capitán 
Fantástico. El miércoles 14 se celebrará 
el Matí de la Gent Gran en el Fondo d’en 
Peixo, con actividades físicas, bailes y 
otras disciplinas. Allí, entidades del muni-
cipio informarán sobre actividades y ser-
vicios de interés para mayores y expon-

drán trabajos elaborados en los talleres 
realizados durante el curso. El jueves 15 
tendrá lugar el tradicional baile de vera-
no en el Equipamiento Delta del Llobre-
gat. Y el viernes 16 se ofrecerá un taller de 
jardinería en las Cases d’en Puig.

Del 21 al 25 de junio, en el Casal del 
Remolar, tendrá lugar la exposición de 
trabajos manuales realizados por los par-
ticipantes en el Programa de Ocio de la 
Gent Gran.

Más información en el Punt de la Gent 
Gran (Cases d’en Puig), en el Casal del Re-
molar y en elprat.cat/gentgran ❧

Las personas mayores, 
protagonistas

Nueva edición de las Jornades de la Gent Gran

Actividades en el Fondo d’en Peixo.
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28 de juny, per 
l’alliberament sexual          
i de gènere 

[ Recentment, l’Ajuntament ha fet 
una sessió formativa per a personal 
municipal i cossos de seguretat 
sobre la LGTBIfòbia. Des de fa un 
any està activa 
l’adreça electrònica 
lgbti@elprat.

cat i un apartat 
web a elprat.

cat/Persones on 
figuren els serveis i 
recursos existents. 
L’Ajuntament fa anys 
que incorpora la diversitat sexual i 
de gènere en el catàleg d’activitats 
i serveis educatius. Enguany s’ha 
ofertat l’acció “El gust és a la 
diversitat”, que estan realitzant 90 
alumnes de 3r d’ESO. L’Ajuntament 
treballa per implementar un pla local 
de polítiques de diversitat sexual i de 
gènere. A més, recentment s’ha creat 
l’associació LGTB Violeta.]

Faig voluntariat, i ara?

[ El Punt de Voluntariat ofereix 
formació per a persones interessades 
en el món del voluntariat en un curs 
de 4 sessions, gratuït, al mes de juny, 
on es treballaran aspectes importants 
de la tasca voluntària: expectatives, 
emocions, escolta activa, etc. Per 
participar-hi cal adreçar-se al Punt del 
Voluntariat, situat a les Cases d’en 
Puig. Tota la informació a 
elprat.cat/voluntariat.]

#almeuritme 
ja prepara 
el nou clip 
El  dia 20 es presenta a 
La Capsa i el 21 a la xarxa

El projecte #almeuritme sorgeix del 
repte d’intentar reunir músics de la ciu-
tat ben diversos al voltant d’un nexe 
que els és comú: la música. L’objectiu és 
reivindicar aquest art com una pràctica 
col·lectiva que ens implica a totes les 
persones i que, a més, pren més sentit 
arrelada en un lloc en concret, en aquest 
cas el Prat.

Per aquest motiu, la ciutat, les músi-
ques i els músics són els tres pilars sobre 
els quals any rere any es desenvolupa 

aquesta proposta que vol aportar altres 
mirades al fet musical. 

La Capsa, l’Escola Municipal de Música 
del Prat i el col·lectiu Tots Sants van co-
mençar a enregistrar al mes d’abril pas-
sat el nou vídeo que, un any més, busca 
relacionar la nostra ciutat amb la músi-
ca i que, aquest any, torna a anar un pas 
més enllà.

La música de la 
nostra vida

Durant uns dies del mes d’abril es van 
fer entrevistes a ciutadans i ciutadanes 
sobre la seva relació amb la música i 
sobre les cançons que havien marcat 
la seva vida. Aquesta és la base sobre la 
qual s’ha creat el projecte audiovisual 
d’enguany.

El resultat del procés de treball amb 
músics i ciutadania es presentarà el 20 
de juny a La Capsa i el 21 de juny, Dia de 
la Música, ja estarà disponible a la xarxa. 
Més informació a lacapsa.org ❧

Imatge del vídeo d’#almeuritme de l’any passat
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Al Prat s’està desenvolupant el Pla de Di-
namització Comercial 2017, dotat amb 
284.716 € finançats per l’Ajuntament 
amb la col·laboració de les associacions 
de comerciants, comerços a títol parti-
cular, la Generalitat i la Diputació. El pla 
pretén assolir un model de comerç local 
més competitiu, innovador i consolidat 
en la trama urbana, que doni resposta a 
les necessitats de serveis i consum de la 
ciutadania del Prat. 

Entre les actuacions que inclou des-
taquen un programa de formació per 
al sector (prevenció de riscos laborals, 
venda on line, català, etc.); modernitza-
ció dels establiments a través del segell 
“El Prat, comerç de qualitat”; promoció 
dels eixos comercials (campanyes a 
l’estiu i al Nadal, activitats de les associa-
cions amb suport municipal, etc.).

Una primavera de comerç

Amb l’arribada del bon temps, les asso-
ciacions de comerciants fan múltiples 
activitats de dinamització. En desta-
quen les següents:

[ Fira Comercial del Prat. Organitza-
da per El Prat Gran Comerç els passats 

El comerç 
del Prat, 
viu i actiu

Ajuntament i associacions 
impulsen iniciatives vàries

Shopping Night de l’any passat al nucli antic. 

26 i 27 de maig, s’ha consolidat com un 
veritable aparador del dinamisme co-
mercial local. Enguany, com novetat, ha 
comptat amb la presència gastronòmi-
ca de food trucks.

[ Festa Major del c. de Ferran Puig. Un 
autèntic mercat al carrer, amb activitats 
d’animació i ambientació medieval, el 
38è concurs de dibuix i diferents actua-
cions musicals. 

[ Festa de la Primavera al c. de Jaume 
Casanovas. Serà el dissabte 17 de juny, 
organitzada per l’associació de comer-

ciants d’aquest carrer i de l’Entorn del 
Cèntric. Hi haurà animació infantil, ge-
gants, diables, música i una paella po-
pular. Les botigues sortiran al carrer i hi 
haurà parades d’artesans locals.

[ Shopping Night al nucli antic. Serà 
la nit de l’1 de juliol, de 20 a 24 h. Un iti-
nerari anirà entre la pl. de la Vila i els c. 
de Ferran Puig i Frederic Soler, per poder 
anar de compres i gaudir de l’oferta gas-
tronòmica dels restaurants, bars i para-
distes del mercat municipal. També ens 
hi trobarem música en directe i diverses 
activitats per a tots els públics ❧
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Programa para facilitar el empleo 
a mayores de 30 años en paro

El Centro de Promoción Económica 
de El Prat, en colaboración con el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha 
puesto en marcha el programa “30 Plus”, 
con el objetivo de insertar laboralmente 
a personas de más de 30 años en situa-
ción de desempleo y evitar que se con-

viertan en parados/as de larga duración. 
Las personas participantes recibirán 
orientación y acompañamiento en el 
proceso de formación y contratación, 
adquisición de competencias vincula-
das a un puesto de trabajo y experiencia 
profesional a través de un contrato.

Lo pone en marcha el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat en 
colaboración con el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) y conjuga formación y trabajo

Las empresas que contraten a las per-
sonas participantes recibirán diversas 
ventajas; entre ellas, una subvención de 
655,20 euros mensuales para la contra-
tación de un/a trabajador/a durante los 
meses de duración del contrato, míni-
mo 6 meses y un máximo de 9, por una 
cuantía máxima de 5.896,80 euros por 
jornada completa. 

Además, el programa proporciona 
una formación del / de la trabajador/a 
de entre 60 y 150 horas, especializada, 
adaptada a las necesidades del puesto 
de trabajo, totalmente subvencionada.

El Centro de Promoción Económica 
ofrece un servicio de intermediación y 
preselección de candidaturas en fun-
ción del puesto de trabajo, y es la em-
presa la que finalmente selecciona al / a 
la trabajador/a que más se adapte a su 
organización.

Las empresas colaboradoras con el 
programa recibirán asistencia técnica, 
seguimiento de la contratación y aseso-
ramiento en la preparación y solicitud 
de la subvención.

Las empresas interesadas en participar 
en el programa “30 Plus” pueden dirigir-
se al Centro de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de El Prat, c/ Moreres, 
48. Tel.: 934 786 878. Más información en  
www.economia.elprat.cat ❧

La persona contratada recibirá entre 60 y 150 horas de formación especializada y adaptada 
a las necesidades del puesto de trabajo.

Subvención, formación 
y contrato
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Francisco Fernández es el presidente 
de la asociación Prat Gran Comerç 
desde hace poco más de un año, 
aunque forma parte de esta 
entidad desde hace más de once, 
cuando todavía se llamaba Unió de 
Botiguers del Prat, una asociación 
creada en 1976 para proteger los 
intereses de los comerciantes de la 
ciudad.  Ahora, desde una asociación 
renovada y moderna, afronta los 
retos del cambio de hábitos de los 
consumidores, de la incursión de 
las tecnologías en el sector y, sobre 
todo, de la crisis económica que 
está sufriendo nuestra sociedad.

“La ciudad 
es un 
centro 
comercial 
a cielo 
abierto en 
el que hay 
de todo”

Francisco Fernández
Presidente de la asociación 
Prat Gran Comerç
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¿Las grandes superficies son un enemigo 
para el comercio de proximidad?
No, no. Ambos planteamientos se encuentran en 
caminos paralelos, no convergentes. Cada uno 
tiene una misión y creo que desde las grandes 
superficies se mira con respeto el comercio lo-
cal, porque saben que es necesario. Creo que el 
comercio de proximidad debería aprender de las 
grandes superficies los aspectos que le puedan 
ser más útiles. 

¿Cuáles son estos aspectos?
Se dieron cuenta de que la mejor estrategia era 
borrar la competencia entre las diferentes mar-
cas y unirse para sumar clientes. Cuando unas 
tiendas o unas marcas atraen clientes, todos 
los de alrededor se benefician, porque al final 
son personas que pasan por la puerta y posibles 
consumidores. Se trata de sumar clientes y que 
cada establecimiento ofrezca su producto. Se ha 
pasado de ser competencia a ser asociación.

¿Esta es la idea que promovéis para el co-
mercio local?
Sí, eso es lo que se debe entender y copiar. El 
Prat es uno de los mayores centros comerciales 
que hay en la comarca por su extensión y por 
la cantidad de comercios y establecimientos de 
todo tipo que tiene la ciudad. Hay de todo y para 
todos: tiendas, cine, cajeros, peluquerías, bares, 
restaurantes… En realidad, un centro comercial 
es una copia de una ciudad.

¿Y qué tenéis que hacer los comerciantes 
de El Prat?
Lo que debemos hacer es unificar el comercio y 
hacer marca de El Prat, a través de los puntos 
fuertes que podemos ofrecer.

¿Cuáles son esos puntos fuertes?
El más importante, la proximidad, son nuestras 
tiendas, las que nos brindan un trato persona-
lizado y nos dan un servicio a nuestra medida 
y siempre han de ofrecer soluciones a nuestros 
problemas. Otro punto esencial es que el comer-
cio es parte de la ciudad. Si nos preguntamos 
cómo sería un barrio sin comercios, la respuesta 
es que sería un barrio muerto, sin luz, sin acti-
vidad… El comercio local nunca desaparecerá 
porque forma parte de la ciudad.

Pero tiene mucha competencia; entre ella, 
las ventas on line. ¿Cómo se puede sobre-
vivir a eso?
Pues se tiene que reaccionar y ampliar el cam-
po de acción. ¿Cómo? De dos formas: por una 

parte, subiéndose al carro y vendiendo también 
a través de Internet; por otra, actualizando los 
comercios y adaptándolos a las formas de con-
sumo y de vida actuales. Siempre habrá público 
para las tiendas físicas. Lo que hay que hacer es 
no ignorar este fenómeno, sino tenerlo presente 
y ser consciente de ello.

Pero el pequeño comercio ¿tiene capaci-
dad para competir en esos términos?
No mucha, pero para eso nos asociamos. Aho-
ra estamos trabajando desde la asociación para 
crear una plataforma de venta on line desde la 
cual los comercios asociados puedan hacer sus 
ventas sin tener que hacer el gasto y el esfuerzo 
individual de crear su propia plataforma. Esa es 
la manera en la que podemos competir. Espero 
que a principios del próximo año ya estará ple-
namente operativa. 

Para eso hace falta dejar los individualis-
mos a un lado, ¿no?
Pues sí, y eso es complicado, porque por natu-
raleza los comerciantes son individualistas. Es 
lógico, ya que los pequeños comercios suelen 
estar regentados por una o dos personas, que 
han de velar siempre por su negocio, y eso los 
aleja de la idea de compartir. Insisto en que te-
nemos que llegar al convencimiento de que el 
establecimiento de al lado no es un competidor, 
sino que es un socio.

¿Cuál es el papel del Ayuntamiento?
El Ayuntamiento, a través del Centro de Promo-
ción Económica, está haciendo muy buena labor, 
poniendo muchos recursos, no creo que haya 
muchos municipios que los tengan. Pero hemos 
de ser conscientes de que el Ayuntamiento no 
puede solucionar todos nuestros problemas.

¿Cómo ves el futuro más próximo de 
nuestro comercio?
Con optimismo. Desde la asociación creemos 
que tenemos herramientas y soluciones. Por par-
te de los comerciantes creo que tenemos que 
irnos actualizando para llegar a más colectivos 
y hacerlo pensando más a largo plazo.  

Y a los consumidores ¿qué les pediría?
Pues les pediría que compren donde crean me-
jor, pero que apoyen al comercio local, que es el 
suyo, que piensen que es parte importante de su 
ciudad ❧

[ Dolors Pérez Vives ]
www.pratgrancomerc.com

Por parte de los 
comerciantes creo que 
tenemos que irnos 
actualizando para 
llegar a más colectivos 
y hacerlo pensando 
más a largo plazo.  Y a 
los consumidores les 
pediría que compren 
donde crean mejor, 
pero que apoyen 
al comercio local, 
que es el suyo, que 
piensen que es 
parte importante 
de su ciudad.

Cuando unas tiendas 
o unas marcas atraen 
clientes, todos los 
de alrededor se 
benefician, porque al 
final son personas que 
pasan por la puerta y 
posibles consumidores. 
Se trata de sumar 
clientes y que cada 
establecimiento 
ofrezca su producto. 
Se ha pasado de ser 
competencia a ser 
asociación.
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El Grup de Pescadors La Seda va 
organitzar, el 6 de maig passat, el 6è 
concurs social de pesca a la platja del 
Prat. Hi van participar una trentena 
de pescadors de canya. El primer 
classificat va ser Urko Martínez, seguit 
d’Antonio Ulloa i José Luis Fabró. Hi 
trobareu més informació a http://
gruppescadorsseda.blogspot.com.es

CONCURS DE PESCA A LA PLATJA

El Club Hoquei Prat ha organitzat el Campionat Territorial 
Prebenjamí al pavelló del CEM Sagnier. Hi han participat 
els 8 equips millor classificats durant la temporada per a 
aquesta fase final, que ha definit el millor conjunt de la 
categoria en la territorial de Barcelona. Aquest campionat 
ha servit al club pratenc per continuar promocionant 
l’hoquei de base al Prat i també a les escoles de la ciutat.

                                               CAMPIONAT TERRITORIAL D’HOQUEI PATINS PREBENJAMÍ
El Club Esportiu Estany la Magarola compitió en abril en los 
Campeonatos de Catalunya de Pista Cubierta, en Sabadell, 
y en mayo en los Campeonatos Territoriales de atletismo 
en Granollers, donde consiguió muy buenas clasificaciones. 
También han participado en el Campeonato de Catalunya de 
Tenis en Sant Just Desvern, en las pruebas de inicio y destreza. 
En junio participarán en campeonatos de natación en la piscina 
del Fondo d’en Peixo. En la foto, preparados para desplazarse 
a Granollers, acompañados por la monitora y la delegada.

NUEVOS ÉXITOS DEL CLUB ESPORTIU ESTANY LA MAGAROLA
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El primer equip de l’Associació Esportiva Prat ha baixat 
a Tercera Divisió. El conjunt no ha pogut mantenir la 
categoria en el seu any de retorn a la Segona Divisió 
B. Un inici ferm no va servir per poder garantir la 
permanència a la segona volta, on la manca de gol ha 
penalitzat la possibilitat d’obtenir millors resultats. 

L’AE PRAT DESCENDEIX A TERCERA DIVISIÓ

La pista d’atletisme Moisès Llopart 
del CEM Sagnier ha estat l’escenari 
d’una nova jornada dels Jocs Esportius 
Escolars comarcals d’atletisme en 
categories de promoció, que han estat 
organitzats pel club Pratenc Associació 
d’Atletisme. El club potablava també ha 
coordinat la celebració del Campionat 
de Catalunya de Clubs d’Atletisme, 
benjamí, infantil, aleví i cadet, que 
també s’han dut a terme al Sagnier.

JOCS ESCOLARS COMARCALS D’ATLETISME

FOTO: JOSÉ MANUEL RIVERO

L’ADEU DEL CAPITÀ TONI TEXEIRA

Toni Texeira, porter i capità de l’AE PRAT, va anunciar l’adéu al 
club després de 12 temporades seguides defensant la porteria de 
l’equip. Toni va rebre l’homenatge de l’afició, que el va obsequiar 
amb una placa. Com a porter, Toni ha protagonitzat els millors 
moments esportius de la història recent del club i ha superat els 400 
partits oficials amb l’equip, tot un rècord. Vídeo a www.elprat.tv
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