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[ 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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La gent fa seva la Festa
del Riu i de la Bicicleta
Malgrat una mica de pluja, més de 550 persones van participar
el 4 de juny passat a la 29a edició de Festa de la Bicicleta, que
després d’un recorregut urbà i rural de 10 km va connectar la
pl. de Catalunya amb el parc del Riu. Allà van esmorzar i es va

celebrar el sorteig d’una bici. Tot seguit va començar la Festa
del Riu, amb un munt d’activitats per a tothom: tallers, inflables, mercadets, jocs de taula gegants, master class de zumba i
de hip hop, espectacles... Vídeo a www.elprat.tv

❧

EL PRAT
Castells inflables amb aigua per refrescar-se.

El recorregut ciclista va combinar un tram urbà amb un de rural.

estiu

Un dels molts jocs presents a la festa.

Master class de zumba.

5

La festa va comptar amb animació musical.
A la foto, Ho Peta Street Band.
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E
Us convido a tots i totes a
participar en aquest procés
perquè com més diversa
i activa sigui la vostra
contribució, més garantia
hi haurà que hi quedaran
reflectits els interessos de la
major part dels ciutadans i
ciutadanes del Prat.

l Prat compta amb una llarga tradició d’organització ciutadana i de participació associativa, la qual cosa
reflecteix la vitalitat de la nostra comunitat i la implicació de la ciutadania en la construcció de la ciutat.
Les formes i les maneres d’entendre la participació, però, han evolucionat en els darrers anys, amb la
incorporació i les exigències de les noves generacions a la política i a la vida social, i amb la irrupció de les
noves tecnologies, que han obert nous canals de comunicació i interacció. Una participació àmplia, diversa
i activa és l’essència del sistema democràtic, que ha deixat d’encotillar-se en l’assistència a les urnes cada
quatre anys, per atorgar a la ciutadania un protagonisme més continuat i directe que incideixi sobre les
decisions que ha de prendre l’Administració local. En aquest nou escenari, l’Ajuntament s’ha compromès,
a través del Programa d’Actuació Municipal (PAM), a generar nous espais d’informació i participació per
abordar temes que interessin la ciutadania o que tinguin incidència important a la ciutat, més enllà dels ja
creats i en funcionament en diversos àmbits temàtics.
En aquest context, en què les noves maneres de participació es troben en constant evolució i experimentació,
l’Ajuntament inicia un projecte innovador i ambiciós, el dels pressupostos participatius, amb el qual es destinarà
un milió d’euros anual per executar les millores a la ciutat que decidiu els veïns i veïnes. Volem implicar-vos
en aquest projecte i que ens ajudeu en la millora del vostre entorn més proper, així com de la resta de la
ciutat. Volem fer un pas més a l’hora d’establir mecanismes que ens permetin una millor col·laboració en les
decisions que ens afecten com a pratencs i pratenques. Us convido a tots i totes a participar en aquest procés
perquè com més diversa i activa sigui la vostra contribució, més garantia hi haurà que hi quedaran reflectits
els interessos de la major part dels ciutadans i ciutadanes del Prat.
Us desitjo a tots i totes molt bon estiu!

Lluís Tejedor
L’alcalde

Pressupostos participatius, el Prat
hi guanya

E
Os invito a todos y todas a
participar en este proceso
porque cuanto más diversa
y activa sea vuestra
contribución, más garantía
habrá de que quedarán
reflejados los intereses
de la mayor parte de los
ciudadanos y ciudadanas de
El Prat.

l Prat cuenta con una larga tradición de organización ciudadana y de participación asociativa, lo que refleja
la vitalidad de nuestra comunidad y la implicación de la ciudadanía en la construcción de la ciudad. Las
formas y los modos de entender la participación, sin embargo, han evolucionado en los últimos años, con la
incorporación y las exigencias de las nuevas generaciones a la política y la vida social y con la irrupción de las
nuevas tecnologías, que han abierto nuevos canales de comunicación e interacción. Una participación amplia,
diversa y activa es la esencia del sistema democrático, que ha dejado de encorsetarse en la asistencia a las
urnas cada cuatro años, para otorgar a la ciudadanía un protagonismo más continuado y directo que incida
sobre las decisiones que debe tomar la administración local. En este nuevo escenario, el Ayuntamiento se ha
comprometido a través del Programa de Actuación Municipal (PAM) a generar nuevos espacios de información
y participación para abordar temas que interesen a la ciudadanía o que tengan incidencia importante en la
ciudad, más allá de los ya creados y en funcionamiento en diversos ámbitos temáticos.
En este contexto, en el que las nuevas maneras de participación se encuentran en constante evolución y
experimentación, el Ayuntamiento inicia un proyecto innovador y ambicioso, que es el de los presupuestos
participativos, destinando un millón de euros anual para ejecutar las mejoras en la ciudad que decidan los
vecinos y vecinas. Queremos implicaros y que nos ayudéis en la mejora de vuestro entorno más cercano
así como del resto de la ciudad. Queremos dar un paso más a la hora de establecer mecanismos que nos
permitan una mejor colaboración en las decisiones que nos afectan como pratenses. Os invito a todos y todas
a participar en este proceso porque cuanto más diversa y activa sea vuestra contribución, más garantía habrá
de que quedarán reflejados los intereses de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de El Prat.
Os deseo a todos y todas muy buen verano!
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Presupuestos participativos:
la ciudadanía decide
cómo mejorar El Prat
El Ayuntamiento de El Prat invertirá un millón de euros por año hasta 2019 en proyectos
de mejora y mantenimiento del espacio público propuestos y votados por la ciudadanía
A través de este presupuesto participativo, el Ayuntamiento pretende implicar
a la ciudadanía en la toma de decisiones
sobre una parte de los recursos municipales destinados a la mejora del espacio público. El objetivo es que las y los
pratenses puedan decidir cuáles son
sus prioridades, tanto en el entorno más
cercano del vecindario como de toda la
ciudad. Esta es una de las acciones propuestas en el Programa de Actuación
Municipal (PAM) 2016-2019.

EL PRAT

8

estiu

17

¿Qué es un presupuesto
participativo?
Es un espacio de información y participación para temas que preocupen o interesen a la ciudadanía. Permite la intervención directa de personas y entidades en
la elaboración de un plan de inversiones
municipales. El presupuesto participativo que ahora se pone en marcha destinará un millón de euros cada año entre
2017 y 2019. Las propuestas de la ciudadanía deberán ceñirse a inversiones.
¿Qué es una inversión?
Una inversión es, básicamente, todo lo
que el Ayuntamiento puede construir o
adquirir; es decir, un bien inventariable
que es permanente en el tiempo. Las
inversiones, por tanto, no se refieren ni
a actividades ni a servicios ni a subvenciones. Así, por ejemplo, son inversiones
la creación o reparación de infraestructuras o de espacios públicos de competencia municipal.
¿Quién puede participar?
Cualquier persona empadronada en El
Prat que haya cumplido los 16 años, o
bien asociaciones inscritas en el Registro
Municipal de Entidades.

¿Cuáles son las fases
del proceso?
[ 1. Presentación de propuestas. Del 3
de julio al 15 de septiembre.
[ 2. Evaluación técnica de las propuestas y talleres. Del 15 de septiembre al 31 de noviembre.
[ 3. Votación ciudadana de las propuestas aprobadas. Del 1 al 31 del mes
de diciembre.
[ 4. Retorno de los resultados. Enero
de 2018.
¿Cómo se pueden
hacer propuestas?
La inversión máxima para cada proyecto propuesto será de 200.000 euros. Los
proyectos que obtengan una mayor
puntuación serán seleccionados hasta
agotar la disponibilidad económica. Habrá tres maneras de hacer propuestas:
[ A través de la plataforma virtual
www.elprat.cat/participació. En esta
misma plataforma se podrán hacer, en
una fase posterior, las votaciones de los
diferentes proyectos.
[ En los puntos de información móvil
dispuestos en diferentes espacios de la
ciudad.
[ En los puntos de información asistida (Cases d’en Puig, OIAC y OMISC).

Todas las personas que hayan hecho
propuestas serán invitadas a participar
en talleres donde podrán elaborarlas
con más detalle.
¿Cómo se valorarán
las propuestas?
Una comisión formada por personal
técnico municipal y representantes de
la ciudadanía (asociaciones de vecinos
y vecinas y de la Mesa de Accesibilidad)
valorará las propuestas presentadas y
excluirá las que no cumplan los siguientes requisitos:

[ Que no sean contradictorias con el
programa de gobierno
[ Que tengan viabilidad técnica y económica y respeten el marco jurídico y
legal vigente
[ Que se correspondan con las competencias municipales
[ Que den respuesta a una necesidad
concreta, con visión de ciudad y con
un impacto positivo en el conjunto del
municipio
[ Que sean consideradas inversiones y
tengan principio y final de ejecución
[ Si hay propuestas muy similares o repetidas la comisión técnica las unificará
en una sola

Presentación
pública

Votación de las
propuestas

La presentación pública de estos
presupuestos participativos se
realizará el jueves 6 de julio a
las 19 h en el centro cívico Sant
Jordi – Ribera Baixa, a cargo
del concejal de Cultura,
Participación y Ciudadanía,
David Vicioso, y del concejal
de Economía, Buen Gobierno y
Transparencia, Lluís Mijoler.

¿A dónde me puedo
dirigir si tengo dudas?

Las propuestas validadas pasarán a la
votación, en la que la ciudadanía elegirá
las que considere más interesantes, hasta agotar el presupuesto.

[ Al siguiente correo electrónico:
participacio@elprat.cat

[ Al teléfono 933 790 050, extensión
5600
[ A las Cases d’en Puig

❧
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Despotisme gens il·lustrat

El Prat, lo primero

En el passat ple municipal del 7 de juny vam veure la veritable cara
de l’equip de govern quan aquest va expressar, a través del seu portaveu,
el seu gran nivell de despotisme, gens il·lustrat, vers la ciutadania. Van
recriminar, deslegitimar i menysprear la representativitat de la plataforma
ciutadana contra l’enderroc de l’Artesà (amb 3.686 signatures). A més, no van
respondre les preguntes que la plataforma va fer i, amb el beneplàcit silenciós
de l’alcalde, van adjudicar que votant cada quatre anys ja s’acompleixen
els deures ciutadans individuals. No acceptem els “ho farem per vosaltres
(nosaltres que en sabem molt), però sense escoltar-vos a vosaltres”.

Cada día que pasa el Pleno de nuestro Ayuntamiento está
más lejos de los problemas y las necesidades de la ciudad. Todas las
formaciones políticas, menos el PP, utilizan sus mociones para conseguir
votos con propuestas que no tratan de El Prat, que buscan conflictos
donde no los hay. Por ejemplo, en los últimos meses hemos tratado el
conflicto entre Israel y Palestina, el bloqueo de Cuba, etc. Vamos, asuntos
que no dejan dormir a la mayoría de los pratenses. Nosotros, en cambio,
utilizamos los plenos municipales para proponer mejoras, es decir, tratar
los problemas que los vecinos nos trasladan. En junio hemos presentado
tres mociones: dos para garantizar la seguridad de nuestra ciudad,
pidiendo ampliar el número de policías y la instalación de cámaras de
viodeovigilancia, y otra en la que pedimos conceder ayudas directas a
los comerciantes afectados por las obras de la avenida, que ven cómo su
facturación ha bajado un 50 %, un hecho que los aboca desgraciadamente
al cierre. Seguramente, estas tres propuestas concretas y que quieren
mejorar la vida de los vecinos no tendrán mucha suerte, ya que el gobierno
municipal las tumbará. Pero creo sinceramente que los pratenses nos
pagan el sueldo no para mejorar el mundo, sino para empezar a mejorar
nuestra ciudad.

Des d’ERC – El Prat seguim treballant per obrir els pressupostos
i fer-los participatius i per consultar la ciutadania sobre allò que afecti grups
de ciutadans sensibilitzats amb algun tema i/o realment tingui un impacte
important en la ciutat. Per a nosaltres, el tema de l’enderroc de l’Artesà no
s’ha acabat. Arribarem allà on calgui per demostrar que aquest equip de
govern i el seu alcalde passaran a la història com aquells que van permetre
que es malmetés el patrimoni local. L’excusa de “i nosaltres què podíem
fer?” no ens serveix en absolut. L’Artesà caurà per la deixadesa i la manca de
voluntat per conservar el patrimoni de l’equip de govern.
@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Tel. 653 936 713

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El Prat, amb la democràcia

Fauna en peligro

El passat 9 de juny, el president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va anunciar la data i la pregunta del referèndum i
va convocar la ciutadania a participar-hi i decidir el futur polític
de Catalunya el proper 1 d’octubre. Tot el poble de Catalunya
està cridat a anar a votar, tant els que legítimament volem la
independència com aquells que no la volen. El referèndum és una
demanda de prop del 80 % dels ciutadans i ciutadanes d’aquest
país i, per tant, és la voluntat de la gran majoria de la societat.

Hace unos días observamos, ante nuestra atónita mirada, cómo
empezaban a realizar las primeras demoliciones en el teatro de l’Artesà.
Independientemente de que es un proyecto no apoyado al 100 % por la
ciudadanía, lo que nos llamó la atención fue que, teniendo conocimiento
de la existencia de nidos de vencejo, especie protegida por ley en época
de nidificación, por lo que recomiendan no hacer intervenciones hasta
que acaban su proceso de cría —sobre el 15 de agosto—, y que es
una gran consumidora de mosquitos, por lo que realiza una gran labor
medioambiental para el control de estos insectos tan molestos para todos,
se permitiera intervenir justo en la misma fachada donde se encuentran
sus nidos. La ley es clara y cito textualmente el Decreto Legislativo 2/2008,
del 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
protección de los animales y que en su artículo 33.2 dice: “Respecto a
las especies migratorias, se prohíbe especialmente la perturbación de los
espacios de concentración, cría, muda, hibernación y descanso”. Gran
parte de nuestro equipo de gobierno debería tener una gran sensibilidad
medioambiental, haciendo apología de las siglas que representa, y nos
preguntamos: y ahora, ¿deberemos custodiar el teatro de l’Artesà con dos
guardias forestales para protegerlo de este Ayuntamiento?

Per a la realització del referèndum serà necessària la implicació
de totes les institucions, també la dels ajuntaments del país. En aquest
sentit, ens preguntem què farà l’Ajuntament de la nostra ciutat. El Ple
Municipal va aprovar fa pocs mesos adherir-se al Pacte Nacional pel
Referèndum. Ara ha arribat l’hora de complir aquest compromís. Esperem
que ICV no caigui en la temptació de buscar excuses per negar-se a
col·laborar amb la Generalitat en l’organització del referèndum. El dret a
l’autodeterminació s’exerceix sense demanar permís. El PDeCAT del Prat
treballarà perquè l’Ajuntament ajudi que els ciutadans puguin exercir
el seu dret a vot. Per acabar us vull desitjar un bon estiu a tothom.
http://convergents.cat/elprat/

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Així no

El Prat, educación y cultura

L’anunci que fa uns dies va fer el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, sobre la data i la pregunta del mal anomenat
referèndum ens fa esperar un altre estiu de tensió a l’entorn del
procés independentista que vivim des de fa uns anys. És evident que
existeix un problema d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya,
un problema que té arrels profundes i que l’absència de diàleg entre
els governs d’Espanya i Catalunya no ha fet més que agreujar.

Una apuesta fundamental de ICV-EUiA ha sido y es el
fomento de acciones educativas y culturales en El Prat. Hemos considerado
estratégico dotar, mantener y extender una red de equipamientos que abarca
toda la ciudad y todos los niveles: desde centros educativos públicos hasta
equipamientos culturales y cívicos. Pero es aún más estratégico crear una
red de servicios y colectivos implicados en el desarrollo de las actividades
educativas y culturales. Pero no solo la administración debe fomentarlas, son
los colectivos ciudadanos quiens deben asegurar que la actuación pública
vaya en la dirección correcta. El papel de las Ampa, consejos escolares,
entidades sociales y culturales… es básico para una ciudad social y
culturalmente activa. El Plan de Actuación Municipal incluye una estrategia
de ciudad centrada en la educación y la cultura. En El Prat se gestiona
la proximidad y queremos una ciudadanía crítica y participativa, tender
puentes entre educación y cultura, trazar itinerarios formativos; la música,
las artes plásticas y visuales, etc., forman parte ya del currículo educativo
de nuestros jóvenes. Seguiremos reforzando el aprendizaje, pues las futuras
generaciones crecerán en una sociedad del conocimiento, dinámica, donde
la educación, la tecnología y la expresión cultural y artística necesitarán
converger para facilitar la capacidad crítica de los futuros ciudadanos/as.

Aquest problema no es pot solucionar de manera unilateral
ni al marge de la legalitat. La majoria de catalans i catalanes estem
d’acord a trobar una solució a través de la negociació i el pacte.
L’acord, tal com l’entenem els socialistes, hauria de servir per
reforçar l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i
reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya. Aquest pacte hauria
de ser votat per la ciutadania de Catalunya i de tota Espanya.
Volem votar en el marc de la llei, amb garanties democràtiques. Una
consulta o referèndum acordat és incompatible amb la unilateralitat
que practica el Govern de la Generalitat. Per això els socialistes
no hi participarem ni hi donarem el nostre suport polític.
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

El amianto y El Prat

Esto no es justo

El amianto es un material altamente cancerígeno prohibido desde
2002. Antes, la mayoría de construcciones llevaban fibrocemento (con
amianto) en tejados o canalizaciones de agua. Nuestro municipio no es
menos, y por ello presentamos una moción en 2015 que no fue aprobada,
pero que luego presentó el equipo de gobierno y se llevó adelante. En esa
moción se pedía un mapeo de la ciudad para identificar las zonas más
afectadas y estudiar formas para desamiantar El Prat y dar cumplimiento
a la máxima premisa de esa moción: “Amianto 0” (cero). Desconocemos
si se ha comenzado a realizar algunos de los acuerdos aprobados por
el Pleno. Las obras de la av. Montserrat se han estado realizando de
forma negligente y saltándose los amplios y estrictos protocolos que
existen para la extracción de amianto. Se ha incumplido la legalidad en
materia medioambiental, de salud pública y de vigilancia de la salud y
prevención de riesgos laborales, al extraer amianto sin el conocimiento
ni de los trabajadores ni de la población, además de haberlo dejado a
la intemperie varios días sin embalar ni señalizar. El 25/05 pedimos al
Ayuntamiento información sobre la empresa y la obra, y que se paralizasen
las obras hasta que se garantizase el cumplimiento de la ley. Pero las obras
continúan y hoy, casi un mes después, seguimos esperando respuesta.

En el último pleno municipal se aprobó un reglamento de
funcionamiento de nuestro Ayuntamiento que no nos trata a todas las
personas de El Prat de la misma manera en cuestión de lengua; por
lo tanto, un reglamento injusto y discriminatorio. Por eso Ciudadanos
votamos en contra y presentamos alegaciones para poder corregir este
trato desigual. No podemos llegar a entender cómo el PP ha podido dar
su visto bueno a algo así. Si paseas por las calles de El Prat oirás a los
vecinos y vecinas usar dos de las lenguas oficiales que tenemos con total
naturalidad: el castellano y el catalán. Pues en el nuevo reglamento se ha
decidido que haya una lengua principal, el catalán, y una discriminada,
el castellano. Desde Ciudadanos hemos pedido que las dos lenguas
sean usadas por igual en el Ayuntamiento, ya que ambas son oficiales y
ambas son empleadas por la ciudadanía pratense indistintamente. Pero
no ha podido ser, gracias al apoyo expreso del Partido Popular, del Partido
Socialista, de ICV-EUA y de Se Puede (Podemos). Si quieres recibir las
notificaciones en castellano, lo más seguro es que tengas que mendigar
a la Administración más tarde este derecho, ya que con este reglamento
el Ayuntamiento sólo está obligado a enviarte toda la información en
catalán inicialmente.

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

estiu

17

VIDA PRATENCA

UN ANY MÉS, ÈXIT DE LA FESTA D’EL PRAT SOLIDARI I EL COMERÇ JUST

LES PAPALLONES, PROTAGONISTES DEL MES DE LA BIODIVERSITAT

Onze entitats d’El Prat Solidari van oferir activitats i informar
sobre la seva tasca i projectes en la festa de cloenda d’El Prat
Solidari i el Comerç Just, celebrada el segon cap de setmana
de juny a la pl. de Catalunya. També es va comptar amb la
presència de la plataforma ciutadana Stop Mare Mortum, que
gestionarà el projecte d’El Prat Solidari d’enguany, de suport a
les persones refugiades. A la foto un moment de la festa, amb
l’actuació de “Pallassos en Rebel·lia”. Vídeo a www.elprat.tv

Al llarg del maig s’han fet diverses activitats per conscienciar
que la biodiversitat de la ciutat aporta beneficis per a la
salut de les persones, ajuda a moderar el microclima a les
places i carrers, i contribueix a la reducció de les partícules
en suspensió a l’aire i del soroll. Durant les activitats s’han
vist més de 40 espècies diferents de papallones nocturnes
i diurnes, escarbats, abelles i vespes, saltaprats, mosques i
libèl·lules. Cal destacar que s’ha vist per primera vegada al
delta del Llobregat una papallona safranera de l’alfals (foto). La
safranera té aquest nom pel seu color entre groc i ataronjat.

EL PRAT
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INSTAL·LACIONS BERNA CELEBRA 25 ANYS

50 PRIMAVERES DEL BARRI DE SANT COSME
El diumenge 28 de maig passat, el barri de Sant Cosme
va fer el primer acte de celebració dels seus 50 anys
d’història. Unes 750 persones van poder gaudir d’una
jornada de flors, música, activitats i convivència. La
celebració, però, continua. Vídeo a www.elprat.tv

L’empresa pratenca Instal·lacions Berna compleix aquest estiu
25 anys. Josep Navarro i el seu soci, José Antonio Álvarez,
van iniciar aquest projecte empresarial en un petit local de
25 m2. Ara l’empresa ocupa un espai de 150 m2 i dona feina
a 8 treballadors. Al principi l’empresa estava centrada en la
instal·lació de telefonia, però més tard es va reorientar cap al
sector de les portes automàtiques, amb clients a tot Catalunya.
La política de l’empresa ha estat sempre contractar gent del
Prat, utilitzant sovint el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament.

VIDA PRATENCA

FI DE CURS A LES ENTITATS DE LLEURE

FESTA HOLI DOLLY AL PARC NOU

Durant el curs, les entitats de lleure (esplai i agrupaments
escolta i guia) organitzen una programació estable
d’activitats, diàriament o en caps de setmana, posant en
valor la importància del lleure com a educació no formal.
Aquests dies estan realitzant les seves festes de fi de curs,
alhora que es preparen per a les activitats d’estiu. A la
foto, el Centre Esplai Sant Pere i Sant Pau celebra la fi de
curs, el 17 de juny passat, amb els infants i les famílies.

El diumenge 11 de juny a la tarda es va celebrar al
parc Nou la festa Holi Dolly dels colors. Organitzada
per La Fundació Rubricatus, aquesta activitat es va
emmarcar dintre de les Jornades de les Persones amb
Discapacitat. La Holi Dolly és una festa plena de colors
que se celebra amb el llançament de pintures i pols de
coloraines i que, segons l’hinduisme, commemora el
triomf del bé sobre el mal. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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ACTIVITATS ESCÈNIQUES ESCOLARS

MÉS DE 3.000 EMBOLCALLS SOSTENIBLES A LES ESCOLES DEL PRAT

Al voltant de 2.000 alumnes de primària i secundària han
visitat el teatre Modern aquest curs 2016-2017. El programa
“L’escola va de bolo”, cofinançat per la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament del Prat, permet oferir una programació de
teatre, música, dansa i circ prou rica i diversa. Aquest programa
garanteix, juntament amb l’activitat educativa “Secundària
va al teatre”, que l’alumnat alimenti l’ull crític i la sensibilitat
artística. Obres com Nàdia (foto) i companyies com L’Estaquirot
i Frec a Frec han estat les protagonistes d’aquest curs.

L’Ajuntament ha repartit 3.350 embolcalls sostenibles
per a entrepans, coneguts com a boc’n rolls, entre
infants escolaritzats a la ciutat. Enguany se celebren
els 30 anys del programa d’educació ambiental a les
escoles del Prat, que permet que els centres educatius
treballin alternatives de consum per reduir els materials
d’un sol ús i la generació de residus, fent servir
productes més durables i menys contaminants, en
especial amb l’esmorzar i amb el material escolar.
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Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

M Música

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

JULIOL
Dimarts, 4

Dissabte, 1
P 3a Trobada Castellera

Diada castellera organitzada per
Castellers del Prat, en el segon
aniversari del Bateig de la Colla.
Els acompanyaran els Castellers
de Castelldefels i els Laietans de
Gramanet.
Després de la trobada, cercavila
fins La Nau de Cultura Popular
(c. del Ripollès, 20), sopar popular i
actuacions de Caipirinhas Rumberus i Anisette Sound System DJ
Més informació: www.castellersprat.cat

Pl. de la Vila, a les 17.30 h

M #Demo amb Sittar Green

Cicle de músiques a la fresca que comença amb els Sittar Green, que
arriben a la terrassa de La Capsa amb un nou directe per no parar de
ballar!

La Capsa, a les 22.30 h

I GÚLLIVER AL PAÍS DE LIL·LIPUT, amb el
Centre de Titelles de Lleida

Veniu a descobrir la història
de Gúlliver, que sempre ha
somiat en fer-se a la mar i que
durant la seva primera aventura
naufragarà i caurà presoner dels
pobladors de Lil·liput.
Després de l’espectacle taller de
construcció d’un titella.

Entrada: 1,5 €. Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

! KIT d’estiu JOVES: dissenya i imprimeix en
3D la teva carcassa del mòbil

Dissenya i crea la teva pròpia carcassa de mòbil per lluir-la aquest
estiu. Activitat recomanada per a joves de 12 a 15 anys
Cal inscripció prèvia

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

M Concerts al porxo

Concerts d’ensembles de guitarres de l’Escola Municipal de
Música.

Diumenge, 2
T Teatre al Fondo: Les alegres casades
de Windsor, amb la Cia. Pàrking Shakespeare

Divertida adaptació d’aquesta comèdia
que Shakespeare va escriure a l’entorn
de la figura de Falstaff i que veurem
representada a l’aire lliure. El Fondo
d’en Peixo esdevindrà una vegada més
una Arcàdia perduda, on quasi bé tot
és possible.

Pl. de Pau Casals, a les 20 h

L Festival de Poesia del Prat

Martí Sales i Núria Martínez Vernis presenten
Alcohols

Dos poetes que uneixen forces
per donar vida a un espectacle
sobre l’alcohol i la poesia, on els
textos es fan protagonistes en
una simulada reunió d’alcohòlics
anònims.

Parc del Fondo d’en Peixo, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

M #NoDjSessions amb Conxita Herrero

Les #NoDjSessions ens porten a la terrassa de La Capsa músiques
de diferents estils, èpoques o ritmes, sempre de la mà de gent de la
nostra ciutat. Conxita Herrero obre la temporada per oferir-nos una
banda sonora perfecta per a l’inici de l’estiu!

La Capsa, a les 20 h

Dimecres, 5
M Concerts al porxo

Concert dels conjunts de cambra i ensembles de joves i adults de
l’Escola Música de Música

Pl. de Pau Casals, a les 20 h

Dilluns, 3
I Tothom a l’aigua!

Activitat lúdica de piscina adreçada a infants entre 6 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

CEM Sagnier, a les 15.30 h

T Magatzem de Teatre amb Puro Teatro
Direcció: Lolo Herrero

Cèntric Espai Cultural, a les 21, 21.30, 22 i 22.30 h

M Cinema&Música: The Immigrant
i Tango Tangles amb Enric Pascual i
Alfred García

Nova sessió de cinema mut amb
dues pel·lícules clàssiques de
Charles Chaplin i bandes sonores
creades per músics de la ciutat
i que seran interpretades en
directe.

La Capsa, a les 22 h

T Monòlegs amb Micki de Cai
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

Dijous, 6

L Lectura

M Música

P Festes Populars

T Teatre

Activitat lúdica de piscina adreçada a infants entre 6 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

CEM Sagnier, a les 15.30 h

! KIT d’estiu JOVES: dissenya i imprimeix en
3D la teva carcassa del mòbil

Activitat recomanada per a joves de 12 a 15 anys
Cal inscripció prèvia

extraordinàries

Activitat de cinema lúdic per passar una bona estona en família.

Pl. de la Remodelació, a les 21.30 h

C Cicle de cinema social Coop de
Cap: Planeta libre
Pl. de Ramón Roigé i Badia, a les 22 h

M #NoDjSessions amb Amok (Metalito)

Un recorregut per clàssics del heavy-metal, thrash i deathmetal, de la mà d’en Jose Metalito, un “metalero” pratenc
incondicional.

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

D Terrasses d’estiu: Dansa teràpia, l’estrés i

La Capsa, a les 22.30 h

l’ansietat com a símptoma

Taller d’autoconeixement amb Sílvia Elgarrista, a través del
moviment de consciència, retrobada i estima del nostre cos.

Dissabte, 8

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

M EL DESCOMPOSITOR: LA RUMBA

P

Cova del Foc:
La Odisea

Descompositor d’estiu al porxo de Torre Balcells amb el músic Jack
Tarradellas

Espectacle de foc i música a
càrrec de Diables del Prat.
A continuació, concert de
Mala Vida

Pl. de Pau Casals. Dijous 6 de juliol, a les 19 h

M Concerts al porxo

Parc Fondo d’en Peixo,
a les 22 h

Concerts dels combos de l’Escola Municipal de Música

Pl. de Pau Casals, a les 20 h

Preview: 6è Festival
Internacional de
Curtmetratges
Més informació: www.preview.cat

Cèntric Espai Cultural,
a les 21.45 h

!

! Activitats

C Cinema a la fresca

I Tothom a l’aigua!

C

X Xerrades

Sant Pollín

Novena edició dels actes festius al
voltant del Pollo del Prat. Consulta
tota la programació d’actes a
santpollin.colladediablesdelprat.cat

Des de dijous 6 al diumenge 9

M #Demo amb Los Majer’s

Tornen Los Majer’s amb el seu repertori de versions de
rock&roll i música pop dels 50 i 60 ‘s.

La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 9
M #NoDjSessions amb Vestby

Una sessió per a tots els públics: punk per iaies, electrònica per
rockers o rock vintage per modernets.

La Capsa, a les 22.30 h

Dilluns, 10
I Tothom a l’aigua!

Activitat lúdica de piscina adreçada a infants entre 6 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

Divendres, 7

CEM Sagnier, a les 15.30 h

! CosmeChef

Activitat de taller de cuina saludable. Cal inscripció prèvia

Equipament Cívic Delta de Llobregat, a les 18 h

! Cabaret #2: Combinat de circ

Segon cabaret de l’estiu amb un
espectacle ple de màgia conduit per
en Nano Márquez i la presentació
de diferents tècniques de circ, com
la corda llisa, el trapezi i un número
d’antipodisme.

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

I Terra de Jocs

Plaça interior entre c. del Riu Anoia i c. del Riu Cardener,
a les 18 h

T MAGATZEM DE TEATRE amb PURO TEATRO
Cèntric Espai Cultural, a les 21, 21.30, 22 i 22.30 h

Dimarts, 11
! Tarda jove: Tenyim samarretes
El Lloro, a les 18 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Festival de Poesia del Prat

L Lectura

M Música

P Festes Populars

Centre d’Art Torre Muntadas,
a les 21 h

Pl. de l’Aigua, a les 18 h

C Cine club: Paterson, de Jim Jarmusch

2016, Estats Units. 113 min,
anglès (VSOE)
Paterson és conductor
d’autobusos. I poeta. Troba la
inspiració en la realitat més
quotidiana.
Projecció prèvia del curt
Adan&Eva in~vitro, de Toni Lara

Cinema Capri, a les 19.45 h

T Monòlegs amb Miguel Ángel Marín
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Dijous, 13
! Visita a la Piscina Municipal Bassa
de Sant Oleguer
Sortida familiar i espai d’oci per a famílies. Cal inscripció prèvia

Oficina Municipal d’Informació Sant Cosme, a les 9.30 h

! Tarda jove
El Lloro, a les 17 h

C Preview: 6è Festival Internacional
de Curtmetratges
Més informació: www.preview.cat

Cèntric Espai Cultural, a les 21.45 h

Divendres, 14
! CosmeChef

Taller de cuina saludable. Cal inscripció prèvia

Equipament Cívic Delta de Llobregat, a les 18 h

C Cinema Lliure a la Platja

Projecció de El Rei Borni, escrita i dirigida per Marc Creuhet

Platja del Prat, a les 21 h

C Cinema a la fresca

Jardins de Paco Candel, a les 21.30 h

! Activitats

extraordinàries

amb la Cia. Madojé
Proposta de fusió, claqué, flamenc
i danses irlandeses. Miraballs
reflecteix que som iguals però en la
diferència, el fet que les semblances
ens apropen.

Tast d’una nova generació de
poetes representada per tres joves
catalans que trepitgen ben fort.

I Terra de Jocs

X Xerrades

D La Nit en Dansa: Miraballs,

Maria Sevilla, Guillem Gavaldà i Joana Romero

Dimecres, 12

T Teatre

Jardins de la Pau, a les 21.30 h

C Cicle de cinema social Coop de Cap:
Lorax
Pl. de Ramón Roigé i Badia, a les 22 h

M #Demo amb Borja&Judit

Duo acústic de guitarra i veu, que va començar fent versions de tot
tipus però que comença a obrir noves portes compositives.

La Capsa, a les 22.30 h

C Estrena simultània de Cars, de Brian Fee
Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

Dissabte, 15
T Extraños mares arden. El asado

Espectacle que indaga en el desenvolupament del capitalisme,
davant un menjar familiar senzill i gustós.
Entrada amb dinar: 10 € (és necessari fer compra anticipada a
www.teatrekaddish.org)

Teatre Kaddish, a les 13 h

M Concert de les Bandes de la Sierra
d’Algairén i la Unió Filharmònica
del Prat
Pl. de la Vila, 21.30 h

M #Demo amb Venturi

Nova sessió amb una de les bandes que ha treballat amb el Xarim
Aresté i què ara puja a l’escenari: pop-rock en tensió, ganes de
ballar i dir coses, tot a l’hora.

La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 16
M Micro Obert a la terrassa

Oportunitat oberta a bandes, cantautors, compositors novells o
genis ermitans per pujar a l’escenari i compartir temes propis.

La Capsa, a les 19 h

T Teatre al Fondo: Fuenteovejuna.
Breve tratado sobre las ovejas
domésticas,

amb la Cia. Obskené
Fuenteovejuna surt al carrer
per actualitzar i presentar en clau
contemporània aquest clàssic de
Lope de Vega, que el públic gaudeix
a l’aire lliure.

Parc Fondo d’en Peixo, a les 19 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

M Música

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

T Monòlegs amb Sil de Castro

Dilluns, 17

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

I Tothom a l’aigua!

Activitat lúdica de piscina adreçada a infants entre 6 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

CEM Sagnier, a les 15.30 h

Dijous, 20
I Tothom a l’aigua!

Activitat lúdica de piscina adreçada a infants entre 6 i 12 anys
Cal inscripció prèvia

I Terra de Jocs

Pl. del Barri d’Orcasitas, a les 18 h

T Magatzem de Teatre amb Teatre Kaddish Bluelegged

CEM Sagnier, a les 15.30 h

! Tarda jove
El Lloro, a les 17 h

Direcció: Montse Enguita

Cèntric Espai Cultural, a les 21, 21.30, 22 i 22.30 h

D

Terrasses d’estiu:
Swing

Dimarts, 18

Una mostra de swing, demostració,
master class i coreografia conjunta
per acabar la tarda tots junts ballant
swing.

! Tarda jove: Berenars saludables
El Lloro, a les 18 h

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 19 h

I Dins la panxa del llop, amb la Cia. De_
paper

Teatre d’ombres i titelles que ens
transporten als boscos, mars i deserts
més inversemblants, amb cançons
originals que teixeixen un relat
sorprenent i divertit.
Espectacle recomanat per a infants a
partir de 3 anys. Entrada: 1,5 €

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

L Festival de Poesia del Prat

Heura Gaya, Meritxell Gené i Meritxell
Cucurella presenten Amor. Arrels, branques i
fulles

Espectacle de música i poesia. Un
recorregut d’amor des de les arrels
dels nostres poetes, passant per
les branques de totes les maneres
de dir de la nostra llengua fins a les
fulles que els fan volar més enllà.

C Preview: 6è Festival Internacional
de Curtmetratges
Més informació: www.preview.cat

Cèntric Espai Cultural, a les 21.45 h

Divendres, 21
! Festa Cloenda Escola Sant Cosme D.O.
Festa de tancament de l’Escola Oberta d’Estiu amb espectacle
d’animació i festa de l’escuma.

Pl. de l’Amistat, a les 11 h

! Cabaret #3 amb Rafa Espada + Cia Zero +

Con el Verso al Traste

Rafa Espada, professor de circ
infantil i membre de la cia El
Negro y el Flaco, condueix l’últim
cabaret de la temporada amb les
acrobàcies de la cia Zero i els
reciertos poètics de Con el Verso
al Traste.

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Dimecres, 19

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

I Terra de Jocs

C Cinema a la fresca

Pl. de l’Amistat, a les 18 h

Pl. entre c. del Riu Anoia i c. del Riu Cardener, a les 21.30 h

M Cinema&Música: Bumping into
Broadway i Two-Gun Gussie, amb

Guateque Guatemalteca i La Orquesta del
Silencio

Dues bandes de la ciutat
interpretaran en directe la música
creada per aquestes dues
pel·lícules de Harold Lloyd.

La Capsa, a les 22 h

C Cicle de cinema social Coop de Cap:
No
Pl. de Ramón Roigé i Badia, a les 22 h

M #Demo amb Zick & Soul

Grup pratenc amb un estil propi de versions que van de la frescor
del pop, a la calidesa del soul, passant pel blues.

La Capsa, a les 22.30 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

M Òpera a la fresca

Retransmissió en diferit des de Gran Teatre del Liceu de l’òpera
Il Trovatore, de Verdi.

L Lectura

Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

T Monòlegs amb El Rony

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Cèntric Espai Cultural, a les 22 h

C Estrena de La Guerra del Planeta
de los Simios, de Matt Reeves

M Música

Dijous, 27
C Preview: 6è Festival
Internacional de Curtmetratges
Més informació: www.preview.cat

Cèntric Espai Cultural, a les 21.45 h

Dissabte, 22

Divendres, 28

M Tachenko en concert

Tachenko tornen a La Capsa en
format duet per fer una revisió del
seu darrer treball, Misterios de la
canción ligera. Tot un clàssic del
pop en espanyol en concert!

La Capsa, a les 22.30 h

C Cinema Lliure a la Platja

Cinema familiar amb Ma vie de Courgette, de Claude Barras

Platja del Prat, a les 21 h

C Cinema a la fresca

Pl. del Barri d’Orcasitas, a les 21.30 h

Diumenge, 23
M #NoDjSessions amb Charlie

C Cicle de cinema social Coop de
Cap: La Corte de Faraón
Pl. de Ramón Roigé i Badia, a les 22 h

Un recorregut pel garage, northern-soul i el so dels sixties revival.

La Capsa, a les 20 h

M #NoDjSessions amb Flecher

Una sessió amena i divertida, descobrint noves músiques i
redescobrint d’altres.

Dilluns, 24

La Capsa, a les 22.30 h

T Magatzem de Teatre amb Teatre Kaddish Bluelegged

Direcció: Ángel Roldán

C Estrena de Spider-man.
Homecoming, de Jon Watts

Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

Cèntric Espai Cultural, a les 21, 21.30, 22 i 22.30 h

Dissabte, 29

Dimarts, 25
M 11è Simposi Mundial de Música
Coral: The Eight Second Choir of
Zhejiang

The Kozmik Band
en concert

M

Agrupació formada per estudiants del Conservatori de Música
de Zhejiang amb cors de veus mixtes, veus masculines, veus
femenines i una formació de cambra.

Música en viu a la terrassa amb
una banda tribut a Janis Joplis,
la seva música, el seu temps i
a aquella manera d’entendre la
vida.

Cèntric Espai Cultural, a les 19.30 h

La Capsa, a les 22.30 h

Dimecres, 26

Diumenge, 30

M Cinema&Música: Leave’em Laughing
i Le Locataire
Diabolique, amb
YAK42

YAK42 tanca la temporada de
Cinema&Música, interpretant
en directe les bandes sonores
de Leave’em Laughing,
de Laurel & Hardy i Le
Locataire Diabolique, de Georges Méliès.

La Capsa, a les 22 h

M #Demo amb LaBandaTonPare

Un repertori ple de versions d’èxits memorables, que ens faran
cantar i ballar sense parar per acomiadar durant unes setmanes
la temporada de música a la terrassa de La Capsa.

La Capsa, a les 20 h

Dilluns, 31
T Magatzem de Teatre amb ETC TEatre
Direcció: Katherine Nicole

Cèntric Espai Cultural, a les 21, 21.30, 22 i 22.30 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

AGOST

M Música

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

DIUMENGE, 3
M #NoDjSessions: Wo Wo

Dimecres, 2

La Capsa, a les 20 h

T Monòlegs amb Alexis Larios

Dimarts, 5

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

I Animalets, amb la Cia. Galiot teatre

Dimecres, 9

Enmig d’un bosc hi viu el Sr. Natura. El gall
serà l’encarregat de despertar el Sol i a poc
a poc aniran apareixent els diferents animals
que hi viuen.
Espectacle recomanat per a infants a partir de
3 anys. Entrada: 1,5 €

T Monòlegs amb Barbosa

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Dimecres, 16

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

T Monòlegs amb Edu Mutante

Dimecres, 6

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

T Monòlegs amb Operario del Humor

Dimecres, 23

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

T Monòlegs amb Impro

Dijous, 7

Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

Divendres, 25

D Terrassa d’estiu: Hip Hop

Mostra de hip hop, master class i coreografia conjunta per a tots els
públics.

C Estrena de Tadeo Jones 2, de Gabriel

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h

Higuerey

Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

Dimecres, 30

Divendres, 8
E

360º

Inauguració d’aquesta exposició que explora
les possibilitats de la realitat virtual immersiva
i la fotografia en 360º en l’era de la fotografia
digital.

T Monòlegs amb Oscar Tramolleres
Cèntric Espai Cultural, a les 22.30 h

SETEMBRE

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 20 h

M #NoDjSessions amb Drumbass

Divendres, 1

Una barreja de músiques joves amb grooves més antics de la mà de
Drumbass.

M #Demo amb Macondo

Banda resident als bucs d’assaig
de La Capsa que ens oferirà un
repertori de cançons pròpies,
amb lletres cuidades i un so
minimalista.

La Capsa, a les 22.30 h

La Capsa, a les 22.30 h

Dissabte, 9
M Miguel Talavera en concert

Concert d’aquest guitarrista incansable a l’hora de defensar el seu so
i la seva visió del blues. Un imprescindible de la temporada!

La Capsa, a les 22.30 h

Dissabte, 2
M #NoDjSessions amb Nancy Anemica

Una sessió atemporal de la mà de la Nancy Anemica amb
músiques i ritmes de diferents èpoques.

La Capsa, a les 22.30 h

Diumenge, 10
M Jam Session

Comença la temporada de Jams a la terrassa de La Capsa. Un espai
obert a qualsevol músic i amb qualsevol instrument.

La Capsa, a les 19 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

M Música

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

Dimecres, 13

! Commemoració Diada Nacional
Pl. del Mestre Joan Estalella
A les 19 h, Ballada de sardanes amb la
Cobla Baix Llobregat
A les 20 h, Acte institucional i ofrena
floral

!

Inici inscripcions als cursos de
tardor
Centres cívics, Escola Municapal de Música, Cèntric Espai
Cultural, El Lloro i La Capsa
On-line a online.elprat.cat

Dilluns, 11

Diumenge, 17

M #NoDjSessions amb Vamaca

Sessió eclèctica i emotiva
amb les cançons preferides
de Vamaca, les de sempre,
les d’ara i les que tot just
comencen a formar part.

M Concert familiar: Ma, me, mi...
Mozart

Sis músics interpreten Mozart,
en un concert especialment
dissenyat per als més petits.
Entrada: 6 €

Cèntric Espai Cultural,
a les 18 h

La Capsa, a les 20 h

Activitats de lleure
D'estiu

JULIOL

SETEMBRE

DIMARTS 20 i 27 DE JUNY I 4 i 11 DE JULIOL

DIMECRES 13

BALLS EN LÍNIA (2 grups)

Casal Gent Gran El Remolar: 1r grup, a les 16 h. 2n grup a les
17.30 h. Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €
ACTIVITATS FÍSIQUES A L’AIRE LLIURE:

DIMARTS 4
TAI-TXÍ. Els moviments suaus del Tai-txí acompanyats de

tècniques de respiració t’aportaran un estat de benestar físic i de
relaxació. Lloc: Parc Nou

DIMARTS 11
IOGA. Els exercicis de ioga t’ajuden a tenir cura de l’equilibri entre
cos i ment i a tonificar cames i malucs. Lloc: Platja del Prat

DIMARTS 18
ACTIVITAT FÍSICA. Es realitzaran diferents exercicis i jocs de
psicomotricitat i memòria. Lloc: Parc Nou

Horari: de 9.30 a 11 h. En acabar les activitats aprofitarem per
esmorzar tots junts, si voleu podeu portar l’esmorzar.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent Gran.
Places limitades. Preu: 5 € (incloses les tres activitats: Tai-txí,
Ioga i Activitat Física)

SORTEIG DE L’ESTADA DE VACANCES:

Dimecres 12 de juliol, a les 10.30 h al Casal de Gent Gran El
Remolar

Passejada pel riu Llobregat

Farem una passejada d’uns 6 km pel riu Llobregat
Informació i inscripcions: a partir de l’1 de setembre
al Programa de Lleure de la Gent Gran. Places
limitades. Gratuït

DIJOUS 21
PAELLA POPULAR

Paella popular per a majors de 60 anys i les seves
parelles al Parc Nou. Ball per la tarda.
Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig a partir
del dimarts 12 de Setembre. S’entregaran màxim 4
entrades per persona, prèvia presentació del DNI.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Gratuït.

DIMECRES 27
RECORREGUT PER LA BARCELONA
ROMANA

L’origen de Barcelona es remunta al segle I aC. Encara
es conserven restes de l’antiga colònia romana que
podrem veure en el recorregut pel barri gòtic.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 3 €

RECORDEU!
Del 12 al 22 de Setembre podreu passar a
apuntar-vos als tallers.

El Casal de Gent Gran Remolar i el Punt de la Gent Gran de Cases d’en Puig tancaran durant el mes d’agost.
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

Atención
a personas
sin hogar
El Ayuntamiento pone
en marcha el Equipo de
Proximidad para atender
a personas vulnerables

El pasado mes de mayo el Ayuntamiento de El Prat puso en marcha el Equipo
de Proximidad, una ampliación del proyecto del SPAI, servicio de la sección de
Salud Pública y Consumo. Este equipo
ofrece atención especializada a las personas que se hallan sin hogar o en infraviviendas, sufriendo insalubridades y
otras necesidades.
Los programas y servicios del SPAI se
han ido ampliando y evolucionando a
lo largo de los años para dar respuesta a
las necesidades de las personas con problemas asociados con adicciones y salud mental, sin hogar y otras casuísticas,

Miembros del nuevo Equipo de Proximidad.

manteniendo los objetivos de atención
personalizada, tratamiento, reinserción
y alojamiento.
Fuera de los despachos
El nuevo Equipo de Proximidad del SPAI
ofrece atención especializada en medio

abierto, más allá de los despachos, donde
se encuentren las personas que necesitan atención, tanto en la vía pública como
en el domicilio, con el objetivo de acceder
a aquellas personas que por sí mismas no
son capaces de llegar a los servicios sociales o sanitarios que precisan

❧
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Protecció de les dunes
[ S’ha instal·lat una palissada de
fusta a la platja del Remolar per
protegir les dunes del trepig de
persones i gossos. L’objectiu és
recuperar i protegir la flora i la
fauna pròpies de l’ecosistema
dunar, especialment la
nidificació del corriol
camanegre, que nia a la sorra a
la primavera i l’estiu.]
Pàrquing sobre les vies

EL PRAT
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[ A principis de juliol obrirà
l’aparcament provisional de 167
places habilitat sobre la plataforma
que cobreix les vies del tren. Aquest
pàrquing, igual que els dos oberts
fa uns mesos a l’Eixample Sud, vol
donar servei als vehicles afectats per
la manca de places provocada per
les obres a l’avinguda de la Verge
de Montserrat. L’aparcament tindrà
accessos al c. Major i a la zona de
l’estació de Renfe.]

El carril bici, antes de la instalación de las balizas laterales.

Carril bici
en Coronel
Sanfeliu

en el pavimento y por elementos laterales físicos. En los cruces está pintado
de rojo. En la rotonda de la calle de Lleida, dado que ésta no tiene suficiente
anchura, las bicicletas conviven con los
vehículos de motor.

Conecta el centro de El
Prat con Onze de Setembre

Conexiones con
otros carriles

El c. Ferrocarril, més verd
[ Una jardinera amb plantes
enfiladisses recorre el peu del mur de
formigó del carrer del Ferrocarril, per
tal de minimitzar-ne l’impacte visual.
La franja d’aparcament de vehicles,
que abans estava al costat del mur,
s’ha desplaçat a la vorera del costat
dels habitatges, a fi de millorar la
mobilitat dels vianants i dels vehicles
i fer més agradable el carrer.]

El Ayuntamiento de El Prat ha construido dos carriles bici en la calle del Coronel Sanfeliu, uno por cada sentido de la
circulación, situados junto a la mediana
central. Gracias a la gran anchura de la
calzada, el vial ciclista se ha implantado
sin hacer grandes obras.
Marcas viales y
cruces en rojo
El carril bici está separado del resto de
la circulación por marcas viales pintadas

Este carril, de unos 800 metros, comunica el centro de la ciudad con el carril
bici de la av. del Onze de Setembre, que
conecta con el Mas Blau, el Pratenc, los
espacios naturales y la playa. A través de
los bicicarrers, el nuevo carril bici también facilita el acceso a las estaciones de
Renfe y de metro.
La construcción del carril, presupuestada en 84.000 €, ha contado con una
subvención del 50 % por parte del Área
Metropolitana de Barcelona, que lo incluye en el proyecto Bicivia, una gran
red de carriles bici que une toda el área
metropolitana

❧

Onades de calor
[ L’Ajuntament està actualitzant el
protocol d’actuació en cas d’onades
de calor, que preveu accions
preventives dels efectes sobre la
salut en persones vulnerables.
L’actualització, emmarcada en el Pla
Local d’Adaptació al Canvi Climàtic
2016-2020, inclou una cartografia
amb els punts de la ciutat amb alta
radiació solar.]
Hipoteques abusives
Una noia aplica el codi indeleble a la bicicleta.

Contra els
robatoris
de bicis
El Prat s’adhereix
al Bicirregistre

L’Ajuntament del Prat s’ha adherit al Bicirregistre, un sistema vàlid a tot el territori
espanyol que té per objectiu reduir els
robatoris de bicicletes i, en cas de sostracció o pèrdua, facilitar-ne la recuperació.
El Bicirregistre, que és totalment voluntari, disposa d’una base de dades informatitzada i compartida per les policies
locals dels municipis participants i per la
Direcció General de Trànsit.
A més del registre informàtic també
se’n fa un de físic a la bicicleta, a través

d’un codi identificador amb tinta invisible i indeleble que s’ha de situar en diferents zones del quadre. Aquesta tinta
és de difícil extracció i resistent a inclemències meteorològiques i actes vandàlics. Mitjançant un lector especial, les
policies locals poden llegir els codis de
les bicis robades o perdudes i localitzarne el propietari.

[ L’Ajuntament del Prat ha posat en
marxa a les oficines de Prat Espais
(www.pratespais.com ) un servei
d’assessorament sobre clàusules
abusives en els préstecs hipotecaris,
gràcies a un acord amb el Servei de
Consum de la Diputació i el Col·legi
d’Advocats de Barcelona. El servei
és gratuït i tracta les clàusules
terra, despeses de formalització
del préstec, contractació de serveis
addicionals, etc.]

L’OIAC, centre
validador al Prat

Control de mosquits

L’acte del registre es fa entrant al lloc
web www.biciregistro.es i complimentant les dades sol·licitades, la declaració
responsable de propietat i el pagament
(7 € per bicicleta, amb un kit per als elements del marcatge inclòs).
A cada municipi hi ha un centre validador, que en el cas del Prat és l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana,
situada a la Casa de la Vila)

❧

Vídeo a www.elprat.tv

[ El servei de control de mosquits ha
iniciat ja les aplicacions intensives
de larvicida biològic, per mantenir
a ratlla tant les espècies autòctones
com el mosquit tigre. Aquests treballs
s’allarguen fins al novembre. Per al
control del mosquit tigre és crucial la
col·laboració de la ciutadania evitant
acumulacions d’aigua sota testos i
altres recipients.]
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Nous jocs infantils
[ Recentment s’han instal·lat nous
jocs infantils als jardins del Cementiri
Vell. Ara hi ha nous gronxadors de
formes diferents, una tirolina i algun
joc combinat amb tobogans
que podran gaudir infants de
fins a 12 anys. La nova sorra
té una composició més baixa
de pols. També s’han canviat
els bancs per un model més
ergonòmic.]
Tallers de reforç de català
Institut Les Salines.

EL PRAT
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[ L’Ajuntament impulsa tallers de
reforç de català per a persones d’11
a 16 anys nouvingudes al sistema
educatiu català. Les classes es faran
dos matins a la setmana durant
el juliol a les Cases d’en Puig i hi
participen uns 20 joves. Les classes
les fan professores voluntàries i
és una activitat promoguda pel
Programa de Nova Ciutadania amb
l’assessorament del CNL i el suport
de GATS.]

Nova oferta
formativa a
Les Salines
Auxiliar en cura
d’animals i espais verds

17

Mostra d’Entitats
[ Enguany, la Mostra d’Entitats i la
Fira Avícola es traslladen al recinte
de la Granja de la Ricarda, on se
celebraran del 15 al 17 de desembre.
Aquest fet fa necessària una nova
distribució dels espais i, per aquest
motiu, s’ha avançat el procés
d’inscripció de les entitats, que
restarà obert fins al 15 de setembre.]

La Generalitat ha concedit a l’Institut Les
Salines de la nostra ciutat un nou recurs
formatiu per al curs 2017-18. Es tracta del
Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) en l’especialitat
d’Auxiliar en cura d’animals i espais
verds. S’adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a
discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclòs el trastorn de l’espectre autista). Per poder-s’hi inscriure, l’alumne/a

ha de tenir entre 16 i 20 anys (i complir
com a màxim els 21 anys durant l’any
2017) i, preferentment, no ha d’haver
obtingut el títol de graduat en ESO.
Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars
d’atenció a animals, manteniment i higiene d’instal·lacions ramaderes, producció de plantes en vivers i en centres
de jardineria, i manteniment de zones
verdes, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.
Quatre cursos
La durada és de 3.360 hores distribuïdes
en quatre cursos, el darrer dels quals inclou formació en centres de treball. Les
dates per formalitzar la matrícula són
del 3 al 10 de juliol.
El Prat és l’únic municipi del Baix Llobregat a on es podrà cursar aquesta especialitat i un dels 16 de tot Catalunya a
on s’han atorgat els IFE

❧

Més de mil participants
al Maig Cooperatiu
28 actes a la comarca, dels quals 11 al Prat

Per segon any consecutiu, el mes de
maig ha estat al Prat i a la comarca del
Baix Llobregat el mes de l’economia social i el cooperativisme. El programa del
Maig Cooperatiu ha inclòs 28 activitats
de difusió i visibilització d’aquesta economia, que prioritza la dimensió social,
ambiental i humana.
Al Prat s’han fet 11 activitats, amb més
de 1.000 participants. La meitat dels
actes han estat organitzats per entitats
d’economia social locals com la Cooperativa Obrera de Viviendas (jornada sobre habitatge cooperatiu), Gats (presentació de l’associació Plegats), Fundesplai
(Foro Iberoamericano), el coworking
Uikú (xerrada sobre economies alternatives) o la Fundació Cassià Just (portes
obertes a Cal Tudela).

Activitats de gran
i petit format
El cineclub al Capri, amb el film Mañana, i la Jornada internacional de bones
pràctiques de l’economia social i cooperativa agroalimentària, organitzada
per l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, han estat les activitats
que han tingut més concurrència, però
també se n’han fet de més petit format,
com ara formacions per a treballadors
del sector.
El Maig Cooperatiu ha comptat també
amb la participació d’El Prat Ràdio i de
www.elprat.tv, que han fet una programació especial i de seguiment de les
activitats

❧

Vídeos a www.elprat.tv

Jornada sobre bones pràctiques de l’economia
social i cooperativa en l’àmbit agroalimentari,
una de les activitats del Maig Cooperatiu.
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Formació
per a
mares i pares
El programa municipal PRATfamílies vol
enfortir i millorar les habilitats educatives de les famílies amb fills i filles en edat
escolar, a través de xerrades, conferències, treballs en grup, tallers o debats.
Tradicionalment han estat les AMPA
les que han organitzat aquestes activitats, però cada cop hi ha més centres
educatius que, en col·laboració amb
l’AMPA i l’Ajuntament, programen diferents activitats o compten amb projectes de formació.
Gairebé totes les activitats s’han ofert
de manera oberta a tota la població.
L’Ajuntament ha realitzat més de 25
accions específiques als centres en

EL PRAT

XI Jornada Tothom Educa, realitzada a l’escola Jaume Balmes.

col·laboració amb altres agents educatius, impulsant amb gran èxit les dirigides a les famílies amb infants de 0 a

3 anys, que s’han realitzat a les escoles
bressols municipals amb una acollida
molt bona

❧
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Granotes als instituts
[ Els instituts Baldiri Guilera i
Salvador Dalí disposen d’una
bassa amb arbreda de ribera que
reprodueix un hàbitat aquàtic del
delta del Llobregat. Aquestes basses
van ser construïdes fa 25 anys, de
forma pionera al nostre país, a fi
de disposar d’un recurs didàctic
per fomentar l’hàbit d’observació
de la natura i potenciar actituds
de respecte cap al nostre entorn.
Enguany s’ha produït un augment de
la població de granotes a les basses:
n’hi ha més de 370 a la bassa del
Baldiri Guilera i uns 250 exemplars
a la del Salvador Dalí.]
Primers fruits del
projecte Passarel·la
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[ Passarel·la és un projecte gestionat
pels Serveis Socials municipals
on un equip de professionals
orienten, assessoren i acompanyen
joves que ni estudien ni treballen,
a fi d’aconseguir que recuperin
la motivació i iniciïn un itinerari
formatiu i/o laboral. Actualment
treballen en el projecte 45 joves,
mitjançant tutories individuals i
activitats grupals. Una d’aquestes
activitats es fa als horts urbans, on
8 d’aquests joves d’entre 17 i 19
anys treballen la terra, adquirint
habilitats i coneixements agrícoles
però també socials, de treball en
equip, hàbits, assertivitat... Aquest
juny, l’hort ha donat la seva primera
collita de productes ecològics.]

Presencia de la empresa simulada Cargo Prat en una feria del sector, hace casi 10 años.

30 años del
SEFED

Alto nivel de inserción

programa 1.576 alumnos y se han conseguido más de 950 inserciones laborales,
un 79 %. Durante el período de 2015 a
2016 el nivel de inserción llegó al 90 %. En
estos 27 años, 132 empresas han acogido
a 516 alumnos de El Prat en prácticas.
Desde 1997, 64 alumnos de El Prat han
participado en estancias internacionales de 1 a 3 meses, en el marco de los
programas europeos de movilidad. Por
otra parte, 56 alumnos de otros países
han realizado estancias en El Prat.
Cada centro donde se imparte el SEFED se convierte en una empresa ficticia
o simulada. El alumnado aprende con la
práctica del día a día, trabajando en un
ambiente laboral con el objetivo de recibir una formación práctica.
En nuestra ciudad, la empresa simulada se llama Cargo Prat SAS, es de transporte y embalajes y ha estado presente
en 18 ferias internacionales

En El Prat, durante los 27 años de funcionamiento del SEFED, han pasado por este

Vídeo en www.elprat.tv

Simulación de empresas
con fines educativos
El Cèntric acogió a finales de mayo el
acto de celebración de los 30 años del
Programa SEFED (Simulación de Empresas con Finalidades Educativas) en Cataluña, organizada por el Ayuntamiento
de El Prat y la Fundación Inform, presidida por el teniente de alcalde de El Prat
Juan Pedro Pérez Castro.
El SEFED forma a personas en administración y gestión empresarial mediante
la simulación de empresas.

❧

Eticom
guanya un
Premi Delta

FOTO: AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

La cooperativa pratenca
rep un dels guardons
principals i l’empresa
Segufoc queda finalista

La 13a edició dels Premis Delta va concloure el dijous 8 de juny donant a conèixer i lliurant els 5 premis als millors iniciatives empresarials dels municipis de
Castelldefels, el Prat, Gavà, Sant Boi i Viladecans, dotats amb 2.000 € per projecte.
La cooperativa pratenca Eticom – Som
Connexió es va endur un d’aquests premis. Es tracta d’una cooperativa sense
afany de lucre creada en l’àmbit del
Labesoc (Laboratori incubadora de
l’economia social i solidària), que ofereix
serveis de telefonia i accés a Internet
—actualment a més de 2.000 persones— per avançar cap a una sobirania
d’infraestructures i serveis de telecomunicacions. És un projecte col·lectiu i de-

Montse Marín i Mercè Botella, d’Eticom – Som Connexió, recullen el premi acompanyades per la
tinenta d’alcalde d’Economia, Comerç i Ocupació del Prat, Marta Mayordomo.

mocràtic que s’organitza des del territori
per tal de contribuir directament al bé
comú.
D’altra banda, l’empresa pratenca Segufoc va ser finalista dels premis. Segufoc, especialista en la innovació en seguretat i protecció contra incendis, compta

amb personal tècnic amb una àmplia
experiència en el sector.
L’objectiu dels premis és fomentar i premiar la creació, desenvolupament i consolidació de noves activitats empresarials,
sorgides en cadascun dels municipis de
l’àmbit local del delta del Llobregat
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questa jove pratenca ha guanyat
el premi Descobriment Leica Cine
al festival de cinema de Canes
d’enguany. Aquesta secció, que se
centra a descobrir nous talents, s’ha
fixat en el seu curt, Los desheredados,
en el qual Laura Ferrés descriu amb
poques paraules i molt sentiment
com el seu pare ha de fer front al
tancament de l’empresa familiar.
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Laura Ferrés
Directora de cine

“Volia
acompanyar
el meu pare
com jo ho
sé fer, que
és filmant”

Los desheredados ha estat l’única pel·lícula espanyola al darrer festival de cinema de Canes,
i ha hagut de competir amb 10 curts més per
aconseguir el primer premi. Prèviament va estar
seleccionada entre 1.700 curts d’arreu del món,
per tenir el privilegi d’arribar a aquesta cimera
del cinema que és el Festival de Canes. El jurat li
va atorgar el premi, per unanimitat.
Com et sents amb aquest èxit de la teva
pel·lícula?
És increïble que un projecte molt personal, petit,
humil i amb molts pocs recursos hagi arribat on
ha arribat. Per a mi ha estat una gran experiència.
Per què creus que ha guanyat?
Els components del jurat i altres persones del
festival van trobar molt interessant la barreja de
documental i ficció que presenta el curt: el meu
pare i la meva àvia s’interpreten a si mateixos,
però alhora vaig articular tot utilitzant estratègies de la ficció perquè el resultat fos més original. D’altra banda, la història i el personatge els
va emocionar. En definitiva, van considerar que
es tracta d’un homenatge ple de tendresa cap a
la meva família, amb un sentit de l’humor molt
particular i una visió innovadora al darrere, a qui
seguir la pista en el futur.
De què tracta Los desheredados?
És un retrat del meu pare, Pere Ferrés, quan va
haver d’afrontar el tancament de l’empresa familiar d’autobusos, Fersprat. Sempre havia volgut fer alguna cosa amb la meva família, però
no trobava l’anècdota adequada. Quan el meu
pare em va dir que tancava l’empresa, aleshores
vaig veure que tenia sentit gravar-lo i, a través
d’ell, construir un personatge que mantingués
la dignitat davant de tota aquesta inestabilitat
econòmica i professional. El meu pare és d’una
generació que s’ha passat la vida treballant i que
arran de la crisi s’ha quedat sense feina o fins i
tot ha hagut de tancar els seus negocis. Aquesta
gent ha hagut de tornar a començar i crec que
ells es troben en una situació més difícil que la
de la gent més jove. El joves ho tenim complicat,
però tenim més capacitat d’adaptar-nos. Penso
que és una generació que s’ha deixat molt de
banda en els aspectes socioeconòmics, polítics i
també en el cinema.
Per què el nom?
És un títol ambigu, que és el que a mi m’agrada:
d’una banda fa referència a la família, que no
tenim herència, i el que és més interessant és
que fa referència a la generació dels meus pares,

que, com he explicat, ho ha tingut molt difícil per
sobreviure a la crisi.
Què en pensa, la teva família?
Estan molt contents, van estar al festival de Canes i va ser molt emocionant. Al final hem sabut
girar la truita i d’una situació trista i difícil hem
sabut treure una cosa bonica i positiva: una manera molt emotiva de posar punt i final a tot allò.
Durant el rodatge van ser molt generosos, mai
em van dir que no a res.
Gran part del rodatge s’ha fet al Prat, així
que, de passada, l’has promocionat.
Sí, tot han estat localitzacions reals, per la qual
cosa el Prat hi surt reflectit. M’ha agradat molt
rodar la cotxera dels autocars, un lloc que sempre he trobat molt cinematogràfic.
Com vas començar en el món de cinema?
La meva no és una gran història. D’estudiant
sempre m’agradaven les assignatures artísitiques i a l’hora d’escollir carrera vaig pensar
en la formació cinematogràfica, encara que no
tenia una vocació clara. Ningú a la família està
relacionat amb el cinema, però a la meva mare
li agrada anar al cinema i jo hi anava molt amb
ella. Vaig pensar que si m’agrada molt veure
pel·lícules també em podria agradar fer-les.
Vas estudiar a l’ESCAC (Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).
Quina valoració en fas?
Quan estàs estudiant a l’ESCAC, realment, no
saps què significa fer cinema. Mentre estàs allà
tot està al teu abast, però quan tens el teu propi
projecte personal i sense l’aixopluc de l’Escola
has de buscar-te la vida de debò. Després de 4
anys sense rodar, aquesta és la primera pel·lícula
que he fet pel meus propis mitjans. He estat
treballant i amb el diners que n’he fet he anat
finançant el meu projecte. També he rebut l’ajut
de la productora Inicia Films, a través de la qual
vaig aconeguir subvencions tant a Catalunya
com a Espanya. De fet, vàrem treure la millor
puntuació en projectes de curts.
I ara, què? Tens projectes?
De moment estem enviant Los desheredados a
diversos festivals per fer-ne més promoció. D’altra
banda, ja estic treballant en un llargmetratge, que
també gira entorn del tema familiar. Potser aquest
premi ajudarà a seguir fent coses. La intenció és
continuar treballant, passi el que passi
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[ Dolors Pérez Vives ]

Hem sabut girar la
truita i d’una situació
trista i difícil hem
sabut treure una cosa
bonica i positiva: una
manera molt emotiva
de posar punt i final a
tot allò.
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A través del meu
pare vaig construir
un personatge que
mantingués la dignitat
davant de tota aquesta
inestabilitat econòmica
i professional. El meu
pare és d’una generació
que s’ha passat la vida
treballant i que arran
de la crisi s’ha quedat
sense feina o fins i tot
ha hagut de tancar els
seus negocis. Aquesta
gent ha hagut de tornar
a començar i crec que
ells es troben en una
situació més difícil que
la de la gent més jove.
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Els jocs
escolars
“ho peten”

Cloenda dels
jocs esportius
de bàsquet
(foto superior)
i de futbol.

Aquest curs l’èxit ha
estat total, amb gairebé
2.300 infants esportistes
El curs 2016-2017 ha finalitzat amb una
participació rècord als jocs esportius
escolars, amb 2.289 petits i petites esportistes. Es dissabte 3 de juny es van
celebrar els actes de cloenda de les lligues locals de futbol sala i bàsquet, que
enguany han aplegat 690 i 274 participants, respectivament.
Destaca també l’extraordinària participació al cros, amb 569 escolars. La
gimnàstica rítmica ha comptat amb 237
escolars; l’atletisme, amb 261; el futbol 7,
amb 93; el patinatge de velocitat, amb
79; les jornades de vòlei amb 50; el judo
ha tingut 20 participants, i aquest curs
s’hi ha incorporat l’hoquei patins, amb
11 infants. Finalment, 5 nens i nenes han
fet escacs.
El 63 % dels participants han estat
nens i el 37 %, nenes, tenint en compte
que el pes del futbol sala és majoritàriament masculí.
Escola de valors
Cal destacar la inclusió del sistema “juga
verd play” al bàsquet, on no es té només
en compte la puntuació de les cistelles,
sinó també els comportaments de jugadors, entrenadors i públic. Aquest sistema s’anirà incorporant progressivament
a altres esports
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FLAIXOS D’ESPORTS

LA TERLENKA ES QUEDA A UN PAS DE REMATAR
PARTIT SOLIDARI ENTRE VETERANS
Els Veterans del FC Barcelona i jugadors de l’AE Prat
de la temporada 85-86 van disputar al Sagnier un
partit amistós a benefici de l’Associació Espanyola
Contra la Mort Sobtada José Duran #7.
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L’equip amateur del Club Barcelonista Terlenka es va
quedar a un pas de l’ascens a Segona Catalana. El conjunt
va disputar la promoció d’ascens, però no va poder amb
el seu rival, l’UD Parc, i va caure al CEM Estruch davant la
presència d’un miler d’aficionats. Vídeo a www.elprat.tv

HOMENATGE A FORTUNATO MARTÍNEZ
Exjugadors de l’Associació Esportiva
Prat i d’altres conjunts de futbol de la
ciutat van disputar un partit amistós el
passat diumenge 11 de juny per retre
homenatge a Fortunato Martínez, antic
delegat de l’AE Prat, i als seus familiars.

TORNEIG BIENVENIDO AGUADO
L’AE Bàsquet Pratenc ha celebrat la 12a
edició del Torneig Bienvenido Aguado
al pavelló del CEM Julio Méndez, una
cita que serveix per reunir tots els
equips, jugadors i jugadores del club i
per tancar el curs. La 2016-2017 ha estat
una temporada difícil on s’ha mantingut
la bona línia amb els conjunts de base,
però que ha tingut una nota negativa:
el descens del sènior femení a Tercera
Catalana. El club tanca la temporada
i encetarà la d’estiu amb el casal i
campus, que enguany, per primera
vegada, s’allargarà durant tot l’estiu
fins la primera setmana de setembre.

FLAIXOS D’ESPORTS

CURSA DELTA PRAT

L’ATLÈTIC PRAT DELTA, DE RÈCORD
El primer equip de l’Atlètic Prat Delta (de
vermell) ha tancat la millor temporada
de la història. Amb la permanència a
Segona Catalana, aconseguida de forma
folgada, aquest any ha estat el millor de
l’equip entrenat per Carlos Rodríguez.

La Cursa Delta Prat, organitzada pel Periòdic Delta, ha arribat a la 18a edició
amb prop d’un miler de participants que han completat el nou recorregut del
circuit de 10 km. A causa de les obres a l’avinguda de la Verge de Montserrat,
la cursa ha passat enguany pel parc del Fondo d’en Peixo. En categoria
masculina el guanyador ha estat l’Antonio Godoy, del Pratenc Associació
d’Atletisme, amb un temps de 33 minuts i 42 segons. En la femenina la
guanyadora ha estat, per tercer any consecutiu, Míriam Carbonell, amb un
temps de 40 minuts i 24 segons. Com a les darreres edicions, també s’han
fet curses infantils de 400, 1.000 i 1.400 metres. Vídeo a www.elprat.tv

TORNEIG 4X4 DE VÒLEI PLATJA
Prop de 250 participants en 8 pistes
de joc han format part de la 23a
edició del Torneig 4x4 de vòlei platja
que han organitzat els Víkings Vòlei
Prat a la platja del Prat. El torneig
de vòlei platja s’ha convertit en una
de les cites clàssiques de l’estiu a
la platja del Prat, ja que s’hi ha anat
celebrant durant 23 anys de manera
ininterrompuda. Vídeo a www.elprat.tv

OPEN INTERNACIONAL DE TENNIS TAULA ADAPTAT
El Prat ha acollit l’Open Internacional de
Tennis Taula Adaptat que organitzen tant la
Federació Catalana com l’Espanyola de Tennis
Taula, amb la col·laboració de la internacional.
És el quart any seguit que aquest campionat
se celebra al pavelló Joan Busquets. Es
tracta d’una de les proves puntuables per
al circuit mundial de tennis taula adaptat i
per al campionat del món, que tindrà lloc
el proper any. La novetat d’enguany ha
estat la incorporació de la categoria sots 23.
Al Prat s’ha reunit el bo i millor del tennis
taula adaptat a nivell mundial, prop de
150 esportistes procedents de més de 20
països diferents. Vídeo a www.elprat.tv
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