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Més de 3.200 infants i joves
a les activitats d’estiu
Un any més s’ha tancat la campanya d’activitats d’estiu amb
un gran nombre d’inscripcions de nens, nenes i joves a les
activitats de lleure, esportives, educatives i culturals. Enguany
s’han registrat un total de 9.179 inscripcions, que representen

3.207 infants i joves, un 3 % més que les xifres de l’any anterior.
Tots i totes han gaudit d’un estiu ple d’activitats a la ciutat, desenvolupades tant en instal·lacions municipals com a les de les
mateixes entitats. Vídeo a www.elprat.tv
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L

es utopies són generadores de canvis, de transformacions profundes de les societats. Sense somnis, sense
projectes agosarats podem caure en una certa estabilitat i comoditat social, però no abracem el repte de
millorar, de construir societats més justes i dignes. Hi ha utopies que esdevenen realitats, que precisen de
maduresa i de compromís per dur-les a terme. Així, en el convenciment que per transformar la ciutat i les
persones que hi habiten l’Educació i la Cultura són els elements que ajuden a garantir la igualtat d’oportunitats,
la creativitat i l’esperit crític necessaris per fer avançar reptes de present i de futur, l’Ajuntament, amb la
comunitat educativa, els diferents actors culturals i les entitats de la ciutat, endeguen un projecte ambiciós,
una aposta que considerem estratègica per al progés de la comunitat.

Si tots treballem plegats,
de forma progressiva,
estem segurs que serem
capaços d’ajudar a construir
una ciutadania amb
informació i coneixements,
però també, i molt

Ens sentim amb prou maduresa i amb prou capacitat per atrevir-nos a fer un pas endavant, per alinear molts
recursos que tenim a la ciutat, per ajudar les escoles a què els seus projectes educatius sortin al carrer i es
converteixin en projectes de ciutat, per estirar de la mateixa corda, sense intrusisme, de manera transversal i
amb lleialtat i responsabilitat compartides.

important, amb capacitat

Entenem que l’escola és comunitat. Si no és comunitat, no és escola. I si tots treballem plegats, de forma
progressiva, estem segurs que serem capaços d’ajudar a construir una ciutadania amb informació i
coneixements, però també, i molt important, amb capacitat de pensar críticament i responsablement.

de pensar críticament i
responsablement.

Comença el curs, i amb ell, un nou repte, una nova il·lusió.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Educació, cultura i comunitat

L
Si todos trabajamos juntos,
de forma progresiva,
estamos seguros de que

as utopías son generadoras de cambios, de transformaciones profundas de las sociedades. Sin sueños, sin
proyectos atrevidos podemos caer en una cierta estabilidad y comodidad social, pero no abrazamos el reto
de mejorar, de construir sociedades más justas y dignas. Hay utopías que se convierten en realidades, que
precisan de madurez y de compromiso para llevarlas a cabo. Así, en el convencimiento de que para transformar
la ciudad y las personas que la habitan la Educación y la Cultura son los elementos que ayudan a garantizar la
igualdad de oportunidades, la creatividad y el espíritu crítico necesarios para hacer avanzar retos de presente
y de futuro, el Ayuntamiento, con la comunidad educativa, los diferentes actores culturales y las entidades
de la ciudad, inician un proyecto ambicioso, una apuesta que consideramos estratégica para el desarrollo de
nuestra comunidad.

seremos capaces de ayudar a
construir una ciudadanía con
información y conocimientos,
pero también, y muy
importante, con capacidad

Nos sentimos con bastante madurez y con capacidad suficiente para atrevernos a dar un paso adelante, para
alinear muchos recursos que tenemos en la ciudad, para ayudar a las escuelas a que sus proyectos educativos
salgan a la calle y se conviertan en proyectos de ciudad, para estirar de la misma cuerda, sin intrusismo, de
manera transversal y con lealtad y responsabilidad compartidas.

de pensar críticamente y
responsablemente.

Entendemos que la escuela es comunidad. Si no es comunidad, no es escuela. Y si todos trabajamos juntos,
de forma progresiva, estamos seguros de que seremos capaces de ayudar a construir una ciudadanía con
información y conocimientos, pero también, y muy importante, con capacidad de pensar críticamente y
responsablemente.
Comienza el curso, y con él, un nuevo reto, una nueva ilusión.
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L’Escola Municipal de Música està directament implicada en el projecte
de conjugar educació i cultura com a eina de transformació social.
FOTO DE PORTADA:
Un dels projectes més destacats dels darrers anys i que continuarà endavant és
el Lècxit, en què persones voluntàries acompanyen alumnes en la lectura, per
millorar les seves habilitats en aquest camp tan important per a l’aprenentatge.

Les 4 claus
[1]
L’objectiu d’aquest
projecte és afavorir el
desenvolupament cultural
i artístic de les persones
al llarg de la seva vida.

[2]
El projecte pretén articular
una xarxa de ciutat
formada pels agents
educatius i culturals
locals: centres educatius,
equipaments culturals,
entitats, AMPA, serveis
educatius i ciutadania.

[3]
Ja hi ha un bon nombre
d’escoles i instituts que
estan duent a terme
projectes innovadors de
diferents àmbits, i ara se
n’impulsaran de nous.

[4]
Els projectes dels centres
es poden inscriure en
5 àmbits: arts, lectura,
anglès, ciència-tecnologia i
patrimoni i cultura populars.

Cap a un projecte
de transformació
social a través
de l’educació
i la cultura

L’

Ajuntament del Prat, en el seu compromís i conveciment que l’educació i la cultura són el camí per construir societats
més justes, lliures, cohesionades i democràtiques, està treballant per posar en
marxa, durant el curs que ara comença,
un projecte innovador que vincula educació, cultura i comunitat. Es tracta d’un
projecte educatiu global, que vol generar contextos d’aprenentatge basats
en la coresponsabilitat dels diferents
agents educatius i culturals de la ciutat.
L’objectiu d’aquest projecte és afavorir
el desenvolupament cultural i artístic de
les persones al llarg de la seva vida, formant una ciutadania amb capacitat crítica i amb interessos culturals diversos,
i facilitant pràctiques culturals també
diverses.
Xarxa de ciutat
El projecte Educació, cultura i comunitat
pretén articular una xarxa de ciutat que
connecti centres educatius, equipaments
culturals (Biblioteca, centres cívics, Escola
Municipal de Música, centres d’art...), en-
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titats culturals i artístiques, AMPA, famílies i serveis educatius —entre d’altres—
amb la ciutat i la ciutadania, perquè junts
portin a terme projectes educatius que
ofereixin nous espais i noves oportunitats d’ aprenentatge. I això, tant a escoles
i instituts, en horari lectiu i en horari extraescolar, com en altres espais educatius
i culturals de la ciutat.
Aquest important repte situa els centres educatius del Prat com a element
central, amb qui, des del començament
del projecte, s’està treballant colze a colze en la definició dels objectius i de les
accions a dur a terme.
No partim de zero
Aquest projecte, que compta amb el
necessari suport i implicació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al seu desenvolupament als
diferents centres educatius de la ciutat,
no parteix de zero: d’una banda, ja hi ha
un bon nombre d’escoles i instituts que
estan duent a terme projectes innovadors de diferents àmbits; de l’altra, du-
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rant els darrers cursos, l’Ajuntament ha
impulsat a diferents centres educatius
projectes pilot i experiències conjuntes
amb diferents entitats de la ciutat, amb
resultats molt positius. També des de
fa molts anys s’ofereix als centres educatius un ampli catàleg d’activitats que
complementen i enriqueixen la tasca
d’ensenyament a les escoles i instituts.
Aquest curs es pretén fer un salt endavant, consolidant els projectes ja iniciats,
estenent i impulsant nous projectes de
llarga durada, i acompanyant les propostes educatives de cada centre en el marc
d’aquest projecte més global.
Com fer-ho?
Per aconseguir aquests objectius s’han
creat espais de treball compartits entre
tècnics municipals d’educació i cultura, professorat, entitats, agents culturals
Aquest estiu es
va fer el primer
espai comú
d’intercanvi i
coneixement
compartit
entre
EL PRAT
professionals
i agents
de l’àmbit
educatiu i
cultural
octubre
17de
la ciutat
(professors,
tècnics de
cultura i
educació,
i membres
d’entitats
culturals...)
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Diversos
instituts i
escoles de
la ciutat ja
fa anys que
impulsen
projectes
innovadors
en diferents
àmbits.

i experts professionals que, de forma
participada i col·laborativa defineixen
els projectes singulars de cada centre
segons els seus interessos i necessitats i
que posen en relació i connecten els projectes de cada centre amb els equipaments i propostes culturals de la ciutat.
Aquesta tasca es complementa obrint
espais de formació, debat, coneixement i
reflexió, adreçats a tots els agents implicats, que permetin avançar en la innovació educativa.
Projectes ja en marxa
El treball, però, com s’ha dit més amunt,
no comença de zero: ja hi ha centres que
desenvolupen projectes específics i singulars, i que els mantindran, i també se
n’iniciaran de nous, de manera que tots
els centres participaran en aquesta xarxa cultural i educativa de ciutat. Alguns

dels projectes que ja estan en funcionament i que poden servir d’exemple per
a altres són:
[ Lècxit, en l’ àmbit de la promoció de
la lectura, que es fa a 5 escoles de primària amb la participació de persones
voluntàries entre les quals hi ha joves
de 3 instituts.
[ Entreinstruments, formació instrumental que es fa a 4 escoles de primària,
dins l’horari lectiu, amb la col·laboració
de l’Escola Municipal de Música.
[ Formació teatral al professorat, que
es realitza en una escola de primària i
un institut amb la implicació del Teatre
Kaddish.
[ Experiència “Modulacions – La Paraula” de construcció col·lectiva d’un
projecte artístic, amb la participació de
tres centres educatius i la col·laboració de
l’Associació d’Amics de l’Art del Prat

❧

Cinc àmbits
Amb l’objectiu de facilitar l’accés al coneixement en
totes les seves dimensions, es defineixen cinc àmbits en
els quals s’inscriuen els projectes de cada centre i que
compten o comptaran en un futur amb la participació
d’entitats locals vinculades a cada àmbit.

[ 1. Educació en les arts: música, teatre,
dansa, arts visuals i cinema
Les arts com un eix de treball que afavoreix
un desenvolupament integral de les persones
i potencia la creativitat, la sensibilitat i les
manifestacions i les pràctiques artístiques.
[ 2. Foment de la lectura
La lectura i l’hàbit lector com a principal via d’accés
al coneixement i la comprensió de l’entorn i la
societat on vivim. L’ acostament a la literatura, al
gust per la lectura i a la creació literària.
[ 3. L’aprenentatge de l’anglès
La millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa

de l’alumnat de primària i secundària, i de la
ciutadania en general, és un aspecte cabdal per a
desenvolupar-se en una societat cada vegada més
globalitzada i amb una presència dominant de la llengua
anglesa en tots els àmbits: professional, laboral, cultural,
oci... La competència en llengua anglesa esdevé un
element clau tant per a l’accés a la feina com per a la
convivència i obertura a altres cultures i realitats socials.

[ 4. Àmbit científic, tècnic i digital
Despertar i desenvolupar l’interès per la ciència i la tecnologia
com un element fonamental en la societat en què vivim a
partir de l’impuls dels projectes cientificotècnics que estan
desenvolupant escoles i instituts i fomentant les col·laboracions
amb diverses institucions per a nous projectes en aquest àmbit.
[ 5. Patrimoni cultural i cultura popular
El patrimoni cultural com un element necessari per
conèixer i comprendre la nostra història i el nostre
entorn més proper i la cultura popular, amb les seves
diferents manifestacions, com a element d’arrelament
a l’entorn i transmissora de valors de convivència i de
generació de sentiment de pertinença a la ciutat.

Més de 12.000 alumnes de totes les edats
comencen el curs al Prat

EL PRAT
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Gairebé 12.300 alumnes han començat
el curs 2017 – 2018 al Prat. Certament,
sembla una xifra massa elevada, però té
una explicació: als 586 infants que van
a les escoles bressol, als 5.183 d’infantil
d’infantil i primària, i als 2.430 de l’ESO
s’hi sumen 700 de batxillerat, 1.434 de
cicles de formació professional, 145
de plans de formació PFI i CAS, 851 de
l’Escola de Persones Adultes i uns 900 de
l’Escola Oficial d’Idiomes.
Centres educatius
millorats
Durant l’estiu, l’Ajuntament del Prat ha
aprofitat per fer obres de millora, actualització i manteniment dels centres educatius de la ciutat. La inversió ha estat
de 800.000 i hi destaquen reformes importants com la substitució de fusteries
metàl·liques, la insonorització de menjadors, pintura, millores en l’eficiència
energètica (substitució de lluminàries i
calderes) i adequació d’espais per donar
resposta a les necessitats dels centres.
[continua a la pàgina 13]
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[ve de la pàgina 11]

Tarifació Social a les
escoles bressol
L’Ajuntament manté, com cada any, la tarifació social a
les escoles bressol municipals, que bonifica des d’un
15 % a un 65 % del preu del servei d’escolaritat, en funció
de la renda i del nombre de membres de la unitat familiar.
Durant l’any passat, un 33 % (175 famílies) es van acollir
a aquest ajut. Per a aquest curs, fins a mitjan setembre
s’havien acollit a la tarifació un 27’66 % (140 famílies).

Aprenentatge i servei
Durant el curs passat es van desenvolupar als centres
educatius del Prat un total de 13 projectes d’Aprenentatge
i Servei, que impliquen que el procés d’aprenentatge de
l’alumnat comporta un servei a la comunitat. Aquesta
línia va en augment, amb 293 alumnes participants, que el
curs passat van fer projectes de 5 àmbits diferents i que
van comptar amb la implicació de 21 agents de ciutat,
entre administracions, serveis municipals i entitats.

Tallers de suport a l’èxit escolar
Al llarg del curs passat es van fer 21 tallers de
suport a l’èxit escolar, en el marc del Pla Educatiu
d’Entorn del Prat. Els tallers es van desenvolupar
a 14 espais diferents: 9 escoles i 5 instituts
públics que ho varen demanar, i al Cèntric.
El nombre d’alumnes atesos/es entre centres de primària
i secundària va ser de 281, sempre sota el criteri de
grups reduïts i partint dels interessos i necessitats
compartits amb el centre escolar, les famílies i l’alumnat.

Ajuts per a activitats
extraescolars
L’Ajuntament del Prat ha concedit, per a aquest
curs que ha començat, un total de 947 ajuts per a
activitats extraescolars, amb un import total
de 119.480 euros. D’altra banda, aquest estiu
s’han concedit 642 ajuts per a activitats d’estiu
infantils i juvenils, amb un import de
51.340 euros.

EL PRAT

Lliçó inaugural i reconeixement
a professorat i alumnat
Com és ja tradicional, el passat dia 6 de setembre es va
celebrar al Cèntric l’acte de lliçó inaugural del curs
2017- 2018. Enguany, el professor d’Antropologia de la
Universitat d’Alcalà, Ignacio Martínez (foto del mig), va
pronunciar la ponència “El secreto de nuestra estirpe”
(podeu escoltar-la al canal de Youtube de l’Ajuntament
del Prat). D’altra banda, l’acte va tenir espai per al
reconeixement als 14 professors i professores que porten
25 anys de docència a la nostra ciutat (foto inferior):
Olga Comas Casademont, M. José Roy Lahoz, Lola Martín
Gómez, Montserrat Rodríguez Andreu, Mercè Roldòs
Guiu, Montse Vizcaíno García, Claudia Buitrago López,
Anna Parés Serra, M. Carmen Sánchez Gracia, Bartomeu
Clapés Yepes, Carme Pla Royo, Núria Escobedo Domingo,
Olga Pena Camarero i Guillermina Sanisidro Fontecha.
També es va realitzar el reconeixement a l’alumnat amb
millors resultats acadèmics del curs passat en l’etapa
postobligatòria (cicles formatius de Grau Mitjà i Superior,
batxillerat i proves d’accés a la universitat), que han estat
Pedro Luís Marín Romero, Rubén Crespo Nielfa, Víctor
Jiménez Martínez i Ana Domínguez Valenzuela (foto superior).
Vídeo a www.elprat.tv
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

#queden2anys: decidim
el Prat i el futur

Irresponsables

En poc temps gaudirem, de nou, de la Festa Major, una Festa Major
que, tanmateix, sempre decideixen els mateixos i, encara que s’excusen dient
que l’organitzen col·laborant amb les entitats, tots sabem que aquestes
tenen molt poca veu i influència. I si no, pensa-ho: a tu t’han preguntat
alguna vegada qui vols que vingui? Nosaltres apostem per una Festa Major
oberta a la participació ciutadana, coorganitzada per una comissió de
festes populars on el paper de l’Ajuntament sigui sobretot d’assessorament
tècnic i de finançament. Tot just s’acabi la Festa Major, votarem en el
referèndum de l’1 d’octubre, un referèndum que volem la majoria de la
ciutadania catalana i que se’ns ha estat denegant fins a 18 vegades per
part del Parlament i Govern espanyols. D’una banda, doncs, queden dos
anys per poder decidir si volem una Festa Major feta pels de sempre i
només avalada per la seva “legitimitat” electoral de cada 4 anys o si volem
fer-la entre tots i per a tots. D’altra banda, queden pocs dies per decidir
canviar la manera de fer i gestionar el nostre país, si així ho decideixes,
proclamant una República Catalana que volem social, lliure i igualitària.
Us desitgem una molt bona Festa Major i que l’1 d’octubre no
deleguis el teu vot. Decideix per tu mateix!
@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Dentro del ideario idílico independentista, el próximo 1 de octubre
se acabarán todos los problemas de los catalanes. Las listas de espera de la
sanidad, la educación, los problemas de vivienda o la falta de liquidez serán
un mal recuerdo de aquella facinerosa España. Incluso casi por arte de magia
habrá más trabajo, subidas de sueldos y viviremos más años.
Todas estas tonterías harían gracia si no fuera por el gran
problema que han provocado estos descerebrados. No me refiero, que
también, a la mayor crisis institucional de nuestra democracia, sino a algo
más peligroso: la división de la sociedad catalana. No conseguirán romper
a España, la gran mayoría de catalanes no estamos por la labor, pero han
conseguido romper la convivencia. Muchas familias han dejado de hablar del
tema para evitar problemas e incluso se han llevado por delante más de una
amistad. Esperemos que se quede aquí la cosa y no haya males mayores.
La aprobación de leyes con técnicas dictatoriales de nada les va
a servir. La justicia y el estado de derecho los pondrán en su sitio. El 1 de
octubre no será el final de nada, ni habrá referéndum, ni independencia, ni
romperán España. Por eso, nosotros, a lo nuestro. ¡Feliz Fiesta Mayor!
Tel. 653 936 713
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El Prat votarà l’1O

Así, no

Els ciutadans de Catalunya estem convocats a decidir el
futur polític del país el proper 1 d’octubre a les urnes. El compromís
del Govern de la Generalitat de posar les urnes és total, malgrat tenir
davant un Estat demofòbic que està disposat a fer tot el possible
per impedir que els ciutadans exerceixin el seu dret a vot.

Desde hace unos años se ha incrementado el número de
independentistas en Cataluña. Ciertamente, podemos detectar su causa:
la respuesta de los catalanes al inmovilismo y la vulneración de sus
derechos fundamentales por parte del Gobierno del Estado español. Esto
ha derivado en una ruptura dentro de nuestra sociedad que desemboca
en odio de unos hacia los otros, avivado por nuestros representantes
políticos. Solo tenemos que ver los acontecimientos de estos días en el
Parlament: personas que deberían actuar con la responsabilidad requerida
a su cargo se aprovechan de la situación, se olvidan de la verdadera
democracia y cargan contra el bando opuesto provocando más ruptura.
¿Culpables? Todos. Unos, por no querer escuchar, y los otros, por utilizar
este sentimiento como herramienta política. Pero claro, tapadera perfecta
para evitar contestar a los temas de corrupción que tanto incomodan
a algunos... Creemos en el derecho a decidir de los ciudadanos y
queremos un referéndum, pero no lo del 1 de octubre, sino un referéndum
consensuado, legal, con todas las garantías y que recoja una pregunta
que abarque todas las sensibilidades de la sociedad catalana para que se
sientan identificados. Pero no todo es política, toca disfrutar de nuestra
Festa Major. #bonesfestes.

Que l’Estat tractarà de boicotejar el referèndum amb informes
falsos i amb la guerra bruta a la qual ens té acostumats és evident, negant
el dret a vot de tots els ciutadans, també d’aquells que volen votar que no.
Malgrat els obstacles, la Generalitat tindrà preparat l’operatiu
perquè aquell dia hi hagi col·legis, urnes i paperetes perquè tothom pugui
votar. Ens preguntem si els ajuntaments governats pels partits que integren
Catalunya en Comú estaran amb aquells que volem votar i col·laboraran amb
la logística del referèndum; o bé s’alienaran amb els que ho volen impedir. En
el cas del Prat, diversos regidors d’ICV han signat un manifest en contra del
referèndum, posant-se de facto al costat de les tesis més reaccionàries del PP i
C’s. Esperem que recapacitin i siguin part de la solució. Tot i així, l’1 d’octubre
el Prat votarà. Per acabar vull desitjar-vos una molt bona Festa Major.
http://convergents.cat/elprat/

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Amb mi que no hi comptin

El 2 d’octubre

Escric aquestes línies hores després que Junts pel Sí i la CUP
aprovessin, el 6 de setembre, la llei del referèndum d’autodeterminació
després de saltar-se tots els tràmits parlamentaris que estableix el
Parlament de Catalunya. Molts catalans i catalanes ens sentim avergonyits
en veure com es manipulen les nostres institucions de país en benefici
partidista, i en contemplar com es convoca un referèndum que neix orfe
del consens que ha d’existir a Catalunya en relació amb una qüestió tan
important. El catalanisme sempre ha estat un factor de vertebració de
país, una aspiració col·lectiva d’assolir cotes més altes de llibertat, de
justícia i d’igualtat. Ha conegut moments de glòria i de dificultat, moments
d’unitat i moments de divisió profunda. No ha d’espantar, doncs, que
de tant en tant es produeixin grans diferències de criteri en una societat
diversa i dinàmica com la nostra. Hi ha, però, tres límits que no es poden
sobrepassar: el respecte a totes les idees que busquen el progrés i el
benestar del país, la unitat civil del nostre poble, i l’esforç permanent per
assegurar que les institucions públiques ho són sempre de tots i respecten
la pluralitat. Aquests tres límits es van rebassar el passat 6 de setembre.
Sense garanties no hi ha llibertat. Sense debat no hi ha pluralisme. Això
no és un referèndum, és un atropellament. Amb mi que no hi comptin.

En el moment de redactar aquestes línies encara no sabem
què és el que passarà realment l’1 d’octubre. Davant la convocatòria
unilateral d’un referèndum d’autodeterminació per part de la majoria
parlamentària de JXS i la CUP, el Tribunal Constitucional n’ha dictaminat
la paralització, i això provoca un evident conflicte jurídic i polític. Però
també cal fer esment de la precipitació i manca d’un ampli consens al
conjunt de la societat catalana que ha envoltat aquesta convocatòria
des de la seva aprovació i que la van fer néixer envoltada d’incerteses.
Si alguna cosa està clara és que el que passi a la jornada de l’1
d’octubre difícilment serà decisiu i no tancarà ni finalitzarà el conflicte
polític, jurídic i institucional en el qual estem instal·lats des de fa anys.
Després de l’1 d’octubre vindrà el 2 i el 3 i el 4... i és a partir d’aquí on
caldrà trobar respostes a les demandes molt majoritàries de la societat
catalana, que han d’incloure un replantejament de la relació jurídica
de Catalunya amb Espanya. S’han d’obrir camins que ara semblen
tancats, perquè algú no ha volgut abordar el debat amb profunditat i
amb tota la seva complexitat. Nous conceptes com la plurinacionalitat
estan sobre la taula; cal que la política torni a ocupar els espais que
l’agitació i propaganda enfrontades han ocupat els darrers temps.

@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Ciudadanía y vivienda

La Santa Compaña

Para una parte de la población (cada vez más extensa), septiembre
no es otra cosa que la continuidad de la rutina de buscar trabajo, reclamar
becas, negociar con el banco, visitas a los Servicios Sociales, etc. La situación
económica de muchas y muchos pratenses es profundamente preocupante y
alarmante. La falta de trabajo y el trabajo precario nos hacen enfrentarnos a
la peor situación a la que se puede enfrentar una persona con o sin familia
a su cargo, y es la pérdida de su vivienda o el no poder acceder a ella. Esto
se agrava cuando vives en El Prat, un municipio que carece de viviendas
de libre acceso y sociales a precios asumibles. En el pleno de septiembre
presentamos una moción al respecto para que nuestro Ayuntamiento
garantice como un derecho el acceso a la vivienda mediante la promoción
de un parque público municipal de vivienda que dé prioridad a las personas
más vulnerables pero que también ofrezca una alternativa de emancipación
a jóvenes, personas con rentas bajas, etc. Es obligación política entender
la vivienda como un derecho del conjunto de la sociedad y poner todos los
recursos en garantizarla más allá de las ayudas y la caridad institucional.
Debemos dar herramientas de emancipación a nuestras vecinas y vecinos,
no solo garantizando sus derechos como seres humanos sino también
dignificando su vida. Os deseamos una reivindicativa Festa Major.

En esta ocasión, permíteme que te hable de mi amiga Laura, una
joven gallega de 83 años, entrañable pratense de adopción. Entre las mil
historias con las que adornamos los cafés de cada tarde, hubo una que
me llamó la atención. Laura me presenta una versión desconocida sobre la
leyenda de la Santa Compaña. Asegura que para permitir el estraperlo que
se realizaba entre Galicia y Portugal, se asustaba a los lugareños afirmando
que las luces que se veían por las noches en las montañas eran de la Santa
Compaña y así los contrabandistas podían hacer su trabajo sin ser molestados
por el miedo que generaba a la población. Supongo que te estarás
preguntado por qué te estoy contando en una columna política una historia
así. La motivación que me lleva a hacerlo es la similitud que encuentro
entre esta historia y todo lo que está sucediendo. Las oportunidades que
estamos perdiendo, los médicos que ya no tenemos en los hospitales, los
profesores que nos faltan en las aulas, los bomberos que no tienen medios
suficientes, nuestros ancianos que carecen de espacios y atención, los policías
que arriesgan su vida por la nuestra en condiciones mejorables… Con el
monotema del proceso separatista las 24 h, intentan que nos olvidemos de
lo que importa, para así malgastar los recursos de todos en su cansina Santa
Compaña: el procés independentista. Bona Festa Major a tothom!

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA

ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA
Com és tradició al Prat, el dia 10 de setembre es va
celebrar l’acte institucional amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya, amb diversos actes com ballada
de sardanes, pilar casteller, discurs de l’alcalde, Lluís
Tejedor, i ofrena floral d’entitats de la ciutat. A la
foto, l’alcalde i els i les portaveus dels grups polítics
que van assistir a l’acte. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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NOVA FITA DELS CASTELLERS DEL PRAT
Els Castellers del Prat van celebrar el 2 de juliol passat la seva
tercera Diada, acompanyats a la pl. de la Vila pels Castellers
de Castelldefels i els Laietans de Gramenet. La colla pota blava
va aconseguir descarregar per primera vegada el pilar de 5.
La propera gran actuació castellera serà el dissabte de Festa
Major, 23 de setembre, quan els Castellers del Prat estaran
acompanyats pels Castellers de Cornellà, els Capgrossos de
Mataró i els Castellers de Terrassa. Vídeo a www.elprat.tv
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NOU APARCAMENT PROVISIONAL A PROP DE L’ESTACIÓ DE RENFE
CINEMA LLIURE A LA PLATJA
La platja del Prat ha tornat a acollir aquest estiu
l’activitat de Cinema Lliure a la Platja, amb el passi
de pel·lícules com El rei borni. Aquesta activitat
s’ha fet a diverses platges metropolitanes. El Prat
també ha acollit diverses sessions del Cinema
a la Fresca, una activitat familiar celebrada a
diversos espais de la ciutat a l’aire lliure.

A finals de juliol es va habilitar un nou aparcament darrere de l’església
de Sant Pere i Sant Pau, gràcies a un acord amb ADIF, ja que el solar
està a sobre de les vies de ferrocarril. Aquest aparcament té una
capacitat de 167 vehicles i se suma a les dues zones d’aparcament
provisional de l’Eixample Sud, al costat de l’av. de l’Onze de Setembre,
que ja funcionen des de fa uns mesos. Aquests aparcaments
compensen la pèrdua temporal de places amb motiu de les obres
de reforma del tram central de l’av. de la Verge de Montserrat.

VIDA PRATENCA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
UNA PLATJA AMB AIGUA EXCEL·LENT
Durant aquest estiu que ara ha acabat, les analítiques
periòdiques de l’aigua de la platja realitzades per
l’Agència Catalana de l’Aigua han revelat una qualitat
excel·lent per al bany. Un estiu més, la platja del
Prat ha superat la temporada amb nota, atraient
tant a banyistes del Prat com d’altres ciutats
metropolitanes i, cada cop més, visitants estrangers.

Finalitzada la fase de recollida de propostes per als pressupostos
participatius, desenes de pratencs i pratenques han aportat
les seves idees d’inversió a través de la plataforma virtual i els
punts d’informació. Totes les aportacions, més de 400, s’estan
analitzant per comprovar si compleixen els criteris. Durant el
proper mes es convocarà, a les persones que hagin fet propostes,
a compartir-les amb altres veïns i veïnes. Més informació a
www.elprat.cat/participacio. Vídeo a www.elprat.tv

ESTADA D’INFANTS SAHRAUÍS A LA CIUTAT
10 infants sahrauís han passat l’estiu amb
famílies del Prat a través del programa
“Vacances en pau”, impulsat per l’entitat
El Prat amb el Sàhara. Durant la seva
estada han participat en activitats per
gaudir de l’estiu i se’ls han fet diverses
revisions mèdiques, entre d’altres
l’oftalmològica, a través de la Fundació
Martí i Bonet. Vídeo a www.elprat.tv

TELEVISIÓ EN DIRECTE DES DEL PRAT
El programa País Quilòmetre Zero
(PKM0), de la Xarxa de Televisions
Locals es va fer en directe el dimecres
19 de juliol des del Prat. Es tracta
d’un programa d’entreteniment
per a les tardes d’estiu que cada
dia visitava un municipi català
diferent. El programa sobre el Prat
va fer especial incidència als espais,
persones que hi treballen i productes
del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Les periodistes Rosó Feliu i Dayana
Garcia van conduir el programa.

EL PRAT
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Cartell del
festival
Esperanzah,
amb tots
els artistes
i activitats
programades.

Més de 500 visites a la
casa Gomis
[ Un total de 545 persones ja han
visitat la casa Gomis des que, fa dos
anys, l’oficina municipal de turisme
La Porta del
Delta organitza
visites guiades
complementades
amb un dinar
basat en la
gastronomia local.
Aquest edifici,
situat a la finca de
la Ricarda i obra
de l’arquitecte
Antoni Bonet
Castellana, és
una de les joies
del patrimoni
pratenc.]

EL PRAT
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La mobilitat durant la
Festa Major
[ Diversos actes de la Festa Major
(cursa popular, diada castellera, etc.)
obligaran a fer talls i restriccions
de trànsit i canvis a la ruta dels
autobusos. Per estar-ne informats
consulteu el web municipal
www.elprat.cat i les xarxes socials
de l’Ajuntament.]

Torna el festival de
l’economia solidària

Activitats pel Dia mundial
de l’Alzheimer

Aquest any posa l’accent en el públic familiar

[ Amb motiu del Dia Mundial de
l’Alzheimer, que es commemora
mundialment el 21 de setembre,
al Prat s’organitzen tot un cicle
d’activitats per sensibilitzar la
població, que finalitzen el 20
d’octubre i que podeu consultar al
web municipal www.elprat.cat.
De moment, la malaltia de
l’alzheimer no es pot curar, però sí
es pot millorar la qualitat de vida
i també disminuir l’estigma que
l’envolta la malaltia. L’Ajuntament us
convida a participar en els actes.]

Un any més el parc Nou de la nostra
ciutat acollirà l’Esperanzah, la festa de
l’economia solidària (www.esperanzah.cat ). Serà del 13 al 15 d’octubre i,
enguany, posarà l’accent en el públic
familiar, ja que, a banda de les tradicionals activitats infantils, hi haurà grans
concerts en horari de tarda. És el cas de
Gossos i Txarango. Així mateix, els vermuts seran amenitzats per bandes de
molta qualitat.
Una gran carpa, l’espai de Cultura amb
Causa, acollirà xerrades amb persones
tan influents com Òscar Camps (Proactiva Open Arms), el periodista Jordi Évole

o el cantant de Txarango, Alguer Miquel.
També cal destacar que el pallasso Leo
Bassi actuarà per partida doble, en el
marc del Festiclown, un subapartat de
l’Esperanzah.
Donatiu de 12 €
Una entrada al preu de 12 € ens donarà
accés als tres dies de festival. Aquest
preu es destinarà íntegrament a projectes solidaris i a donar suport a projectes
d’economia solidària locals

❧

Trobareu tota la informació sobre el festival al
web www.esperanzah.cat

Número 233 Octubre 2017

Trobada amb
David Trueba
David Trueba, periodista, escriptor i
director de cinema, és el convidat per
donar inici al nou curs lector 2017-2018.
Ens parlarà sobre les seves novel·les i la
relació entre cinema i literatura.
L’acompanyarà en la conversa Joan
Marimón, director i guionista
nascut al Prat.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 4, a les 19 h

La treva,

amb Clara Segura,
David Selvas, Ramon
Madaula i Mima Riera
Any 2009. La Sarah, fotògrafa
de guerra, torna ferida de
l’Iraq a causa de l’esclat
d’una bomba mentre cobria
el conflicte. L’acompanya el
James, també reporter de
guerra, que després de patir
una crisi nerviosa i abandonar
l’escenari del conflicte, ha
hagut de tornar a buscar la
seva dona.
Un cop a casa, la visita del
Richard, editor i bon amic de la parella, acompanyat de la seva nova novia farà que la Sarah i el James revisin el seu projecte de vida i
de parella. Un any de treva perquè cadascú decideixi, finalment, què vol fer amb la seva vida.

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

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

8 mujeres

Tras la puerta, ellos dos

Cia ETC

Vuit dones atrapades en una mansió celebren juntes el Nadal. Marcel,
l’amo de la casa, mor. Totes són sospitoses. Per què l’hauran matat?

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 7, a les 18 h
Entrada: 5 €

T eatre

Una hora amb Hausson
Hausson destil·la elegància i poesia reunint
màgia i jazz per assaborir una vetllada en que
aquest mag elaborarà una mena de gastronomia
visual al gust de l’espectador.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 8, a les 19 h. Entrada: 10 €

de Majo Cordonet
Un home, una dona i
totes les possibilitats
del món es troben en
una habitació qualsevol,
en qualsevol lloc de
l’univers.
Per poder explicar aquesta història, la companyia
demana que els espectadors portin una fotografia de la
seva infància.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 22, a les 19 h. Entrada: 8 €

Kaddish RadiKals

Dijous teatre

Fairfly, amb La Calòrica Teatre
Quatre amics intenten organitzar-se
després que l’empresa on treballen
els comuniqui l’obertura d’un ERO.
La primera idea és lluitar. Però de què
servirà? No seria millor intentar convertir
en realitat aquella brillant idea que van
tenir anys enrere?
Fairfly és una comèdia sobre la bombolla de l’emprenedoria; el gran
remei del nostre temps, la solució a tots els nostres problemes.

150 milions. Back to URSS, de Vladimir

Maiakolvski
Tornen les lectures dramatitzades
al Teatre Kaddish, amb un text
de Vladimir Maiakolvski, un
homenatge als revolucionaris
comunistes per celebrar el
centenari de la revolució russa.

Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 29, a les 12 h. Entrada: 8 €

Teatre Modern. Dijous 19, a les 20 h
Entrada: 10 €

Tronco en concert

M úsica

Conxita i Fermí formen
Tronco. Són dos germans
als qui els agrada escoltar
música, veure pel·lícules,
anar a la platja i fer
cançons.

La Capsa. Dissabte 7,
a les 21 h. Entrada: 6 €
amb consumició

#4Raons: Les Cruet

Les Cruet són una barreja
de punk ibèric i ruralitat
quotidiana, sonen com un
cop de puny melòdic i bestial.
No hi ha res semblant: són
una torrentada, un revulsiu,
una alegria furiosa. Ens
presentaran el seu primer
disc, Pomes agres

La Capsa. Divendres 20, a les 21 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

Corizonas en concert

Corizonas va néixer de la unió
d’Arizona Baby i Los Coronas,
creant un so genuí al panorama
estatal que consoliden amb els
segon disc Nueva dimensión
Vital. Un treball ple de tornades
glorioses i frases demolidores
que, amb una mirada vitalista, assumeix amb un to de crítica i
humor existencialista l’actual condició humana.

La Capsa. Dissabte 28, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a taquilla

Concerto a Tempo d’Umore amb
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

Espectacle còmic i musical per a
tots els públics amb una banda
sonora formada per les peces i els
autors més reconeguts de la música
clàssica. Dotze músics i un director
d’orquestra que fan transcórrer la
música clàssica per les situacions
més inversemblants. Un concert pensat per a què el gran públic
gaudeixi dels gags més divertits i les melodies més famoses

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 29, a les 19 h
Entrada: 15 € adults i 6 € per a infants

E xposicions

NOVES EXPOSICIONS

ENCARA POTS VISITAR

Exposició fotogràfica
15è Clic Prat

QUAN ÉREM PREOLÍMPICS

Mostra de les fotografies
finalistes i guanyadores del
15è concurs fotogràfic de
Festa Major.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 20 d’octubre al 19 de
novembre
Inauguració: Divendres 20, a les 20 h

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 26 de novembre

Fotografia immersiva: 360º
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 15 d’octubre
Storytelling immersiu amb fotografies 360º

Activitat emmarcada dins l’exposició, un tast
inicial al món de la fotografia immersiva i una
porta d’entrada a la creació de continguts de
realitat virtual.

20+20 Expandit
Intervenció artística realitzada per l’alumnat de l’Escola
Jacint Verdaguer, agafant com a referents les obres de
l’exposició “20+20, una exposició en xarxa a la ciutat
pels 40 anys de l’Escola d’Arts del Prat”.

Escola d’Arts. Centre Cultural El Remolar
Dimecres 4 , a les 19 h

X errades

Un viatge per la història de l’esport de competició pratenc, tot seguint un
fil conductor cronològic.

Les dones, element
clau en la lluita per
als Drets Humans
Conferència a càrrec de Valdenia
Paulino i Diana Avella

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 3, a les 19 h

Dimecres 4 i dijous 5, de 19 a 21 h
Cal inscripció prèvia

CAMINS DE NATURA, ITINERARIS VITALS
Cèntric Espai Cultural. Fins al 15 de novembre

La vacunació infantil:
el major èxit en salut
pública del segle XX

amb Carlota Dobaño
Breu repàs històric del desenvolupament de
les primeres vacunes fins a la gran eclosió
del segle XX. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 17, a les 19.15 h

El cine de Frida

Ni Dios, ni patrón, ni marido
Història generada a partir de Virginia Bolten, la dona que va realitzar el
primer diari feminista del món: La voz de la mujer, a Buenos Aires.

C inema

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dimecres 4, a les 17.30 h
Cine Club

Fences, de Denzel Washington
2016, Estats Units. Idioma: anglès (VOSE)
Ambientada en la dècada dels 50, narra la història
d’un pare afroamericà que haurà de fer front als
prejudicis racials per poder treure endavant a la
seva família, tot i les dificultats econòmiques.

Cine Capri. Dimecres 18, a les 20 h

PROGRAMACIÓ DEL CINE CAPRI

Estrena de KJINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO (29 i 30
de setembre i 1 d’octubre), BLADE RUNNER 2049 (6, 7 i 8
d’octubre) i THOR RAGNAROK (21, 28 i 29 d’octubre)
Altres pel·lícules: MOTHER, DETROIT i LEGO NINJAGO
Per confirmar dates i horaris visiteu el web www.cinecaprielprat.com

Commemoració 100 anys
de la Revolució Russa
Cicle de xerrades i activitats per
commemorar el centenari de la Revolució
Russa. Organització: Assoc. E-TRES: Ètica,
Economia i Ecologia

Cèntric Espai Cultural
Dies 20, 25 i 27 d’octubre, a les 19 h

temps de castanyes
Torracastanyes i panelletada
musical, amb Oriol Bargalló
Us convidem a passar una
Castanyada ben divertida!
Una estona plena de cançons
i danses relacionades amb
la Castanyada. Un joc de
complicitats i diversió per a
petits i grans, al ritme encomanadís de l’Oriol Bargalló.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dijous 26, a les 17 h

Investiga el crim del pizzer!
Hi ha hagut un assassinat a la pizzeria del costat del
Centre Cívic i ens han encarregat que esbrinem qui ha
estat l’assassí. Ens ajudes a resoldre el crim?

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres 27, a les 18 h. Cal inscripció prèvia
Consulta totes les castanyades populars al web
www.elprat.cat

TALLERS

LECTURA
L’HORA DEL CONTE

LA FÀBRICA

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 7. Contes Setmana

Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Divendres 6. Remenat de circ
Divendres 20. Panellets saludables

Dissabte 14. Explica’m un altre
conte! amb Cia Teatre Kaddish
Dissabte 21. Estels, llums i
colors amb Anna García
Dissabte 28. La caixa de les

ART EN FAMÍLIA

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

I nfantil

Mundial de la Lactància

sorpreses amb Santi Rovira

L’hora dels nadons:
Dimarts 17,
a les 17.30 h
i dissabte 21,
a les 10.30 h

TALLER DE DIMECRES

Biblioteca Antonio Martin
Dijous 26, a les 18 h

Cia. de Teatre Nu

Gaudiu dels jocs i les
aventures de la Martina
i el seu gran amic: En
Maure el dinosaure.

Centre Cívic
Jardins de la Pau
Diumenge 8, a les
12 h. Entrada: 4 €

Alien Fashion
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
Fabricarem unes ulleres màgiques que
ens permetran veure el món d’una altra
forma i amb altres colors, i dissenyarem
robes amb el nostre particular toc
extrARTerrestre.

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

Per a famílies amb infants de
4 a 9 anys
Naturalistes, amb Marta Roig
Espai de creació
on convidem
a les famílies a
experimentar
al voltant de la
lectura.

Maure, el dinosaure

Per a infants de 6 a 9 anys
Cal inscripció prèvia

Minimusics
amb Albada Blay

LABORATORI DE
LECTURA EN FAMÍLIA

TEATRE, MÚSICA I DANSA

Simplicitats

Cia. Xucrut Teatre
Dos treballadors aprofiten
l’esmorzar per compartir
els seus dubtes entorn de
la criança, entrant en un
món imaginari on el plaer
de jugar serà el gran triomfador.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 21, a les 18 h

Música a la biblioteca amb Mª José
Quero
Recomanat per
a nens i nenes
de 4 a 8 anys
La música és
la protagonista
d’aquest taller

Les supertietes
Cia. Les Bianchis

Llanterna d’ombres
Crearem una llanterna d’ombres per explicar
històries terrorífiques la nit d’ànimes.

La Queralt, una
investigadora
peculiar, serà
tieta. Això l’alegra
molt, però al
mateix temps
l’entristeix,
perquè creu que no ho sabrà fer. Per això
sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre
per aprendre a ser una supertieta!
Organització: La Xarxa

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 19, a les 17.30 h

Teatre Modern. Diumenge 22, a les 12 h
Entrada: 6 €

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 18, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic):

Cal inscripció prèvia

Activitats de lleure
DE OCTUBRE

DIMECRES 11

DIMECRES 18

DIMARTS 24

PASSEJADA: LA RUTA
DELS CARABINERS

VISITA A LA COLÒNIA VIDAL I DINAR

TALLER DE RISOTERÀPIA

Us proposem gaudir d’un matí
de passejada amb la ruta dels
Carabiners de 7 km de recorregut.
Informació i Inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Gratuït

El museu explica com era la vida i el treball en una
colònia tèxtil als inicis del segle XX. Una extensa
passejada per la colònia Vidal serveix per mostrar, a
través d’espais com l’escola, la fàbrica o els habitatges,
la realitat d’un moment històric de cabdal importància
per la història del nostre país i la seva industrialització.
Informació i Inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 35 €

Vols passar una estona divertida?
Vine a conèixer els beneficis de la
risoteràpia.
Lloc: Casal Gent Gran El Remolar,
de 17.30 a 18.30 h
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 3 €

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

La Nau, la casa de les entitats
de cultura popular i tradicional
Aquest nou equipament municipal, inaugurat el 15 de setembre, ha estat cedit per
l’Ajuntament a El Nus, la federació d’entitats de cultura popular i tradicional del Prat
tes i les entitats van mostrar diverses expressions de la cultura
tradicional catalana.
Exposició permanent

Aspecte de l’exposició del seguici popular festiu del Prat, ubicat a La Nau.

El 15 de setembre es va inaugurar La
Nau de Cultura Popular, seu d’El Nus,
federació d’entitats de cultura popular i
tradicional catalana del Prat. La Nau, que
com indica el seu nom era en origen
una nau industrial, és un espai llogat per
l’Ajuntament i està situada al polígon

del Fondo d’en Peixo. La cessió de La
Nau és una nova mostra del suport de
l’Ajuntament a les entitats que treballen
la cultura popular a la ciutat, amb les
quals promou la dinamització conjunta
dels cicles festius. Durant la inauguració
es va oferir una jornada de portes ober-

A més de ser la seu de les entitats integrants d’El Nus, on
tenen espais per a les seves activitats internes (reunions, assaigs, tallers...), La Nau alberga
l’exposició permanent del seguici popular festiu del Prat, on es
poden contemplar les figures de
la nostra tradició (gegants, bèsties, etc.) i conèixer de prop les
expressions de cultura popular
de la ciutat. Aquesta exposició
es podrà visitar en grup properament, prèvia reserva al tel. 933
790 050 o al correu electrònic
cultura@elprat.cat.
L’Ajuntament del Prat i El Nus
signaran un conveni pel qual el
consistori cedeix l’ús de La Nau
a aquesta federació, formada per
les següents entitats: Associació
Gegantera Recreativa del Prat,
Associació Gegantera Delta del Prat,
Amics de la Sardana, Castellers del Prat,
Colla Bastonera del Prat, Colla Dansaire
del Prat Picacrestes i Colla de Diables del
Prat

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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El guarniment del barri amb flors de paper elaborades pel veïnat ha estat una de les activitats de celebració de l’aniversari.

El barri de Sant Cosme celebra
24 enguany el seu 50è aniversari!

EL PRAT
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Ha estat mig segle ple de vida, durant el qual les veïnes i els veïns del barri han
demostrat la seva força de voluntat i la seva capacitat de lluita i de resiliència

El barri de Sant Cosme celebra aquest
anys els seus 50 anys d’història, mig segle que ha demostrat que el treball en
equip entre el veïnat i l’Administració
pública dona els seus fruits: avui Sant
Cosme és un model d’èxit que altres
ciutats visiten i admiren.
Com sempre, però, encara es poden i
s’han de millorar aspectes, i per això cal
continuar treballant conjuntament entre veïnat, Ajuntament i altres administracions públiques.
El barri ha evolucionat, no té res a
veure amb fa cinquanta anys, perquè les
persones i les ciutats són elements vius,
i tenen noves realitats a les quals donen
resposta.

Altres aniversaris
A més dels 50 anys del barri,
durant el 2017 també se celebra
a Sant Cosme el 50è aniversari
de la Parròquia, el 45è aniversari
de l’Associació de Veïns de Sant
Cosme i Sant Damià, així com el
10è aniversari del Festival
Esperanzah que organitza Gats,
de la instal·lació al barri de la
Fundació Catalana de l’Esplai,
així com d’ASCA (Asociación de
Salvadoreños en Catalunya), totes
elles entitats amb seu a Sant Cosme.

Un mica d’història
El barri de Sant Cosme va néixer l’any
1967 amb dos elements de risc, un
de físic i un de social. A nivell urbanístic, quan unes dues mil famílies es van
instal·lar als pisos públics que es van
crear per donar-los habitatge digne i estable, entre el barri i la resta de la ciutat
hi havia camps de conreu. A més, el barri
es va construir amb moltes deficiències
estructurals en els habitatges i sense
equipaments públics. Després de la
il·lusió inicial, les famílies es varen trobar
amb parets i sostres que no resistien ni
pluges ni fred.
D’altra banda, els nous habitants del
barri encara no disposaven d’una situa-

uns habitatges dignes i la implicació
de l’Ajuntament del Prat en la demanda de construcció de nous habitatges
va permetre que es reedifiqués el barri
completament, essent avui Sant Cosme
l’únic barri remodelat de tot l’Estat. Moltes hores d’assemblees, manifestacions i
reunions ho avalen.
Reivindicacions i lluites
A aquesta etapa de reivindicacions pels
habitatges li van seguir anys de noves
lluites per dignificar el barri i evitar-ne
la degradació a través d’estratègies ben
planificades que van funcionar. Avui, la
vida al barri en les tasques diàries es
desenvolupa com a qualsevol zona de
la ciutat.
Millores dels darrers
anys
Una actuació de ball a Sant Cosme durant la Festa Major de l’any passat.

Els darrers anys s’han produït un seguit
de millores a Sant Cosme, en la mateixa
línia que a la resta del Prat, en la reurbanització de carrers i places. D’altra banda,
la ubicació de diversos serveis públics al
barri que li donen visibilitat, així com la
instal·lació d’empreses i l’aposta que des
de l’Ajuntament i algunes entitats s’ha
fet per instal·lar-hi empreses d’economia
social li donen a Sant Cosme moltes
oportunitats de desenvolupament.
Contra els estigmes

Trobada comunitària amb entitats i veïnat en el marc d’un procés participatiu per fer propostes
per al barri.

ció socioeconòmica reeixida ni estable,
amb la qual cosa calia esperar per veure
la seva evolució i la del barri.
Integrat a la ciutat
Amb els anys, el que va ser un barri mal
fet i llunyà ha passat a ser un barri ben
urbanitzat i integrat a la ciutat, connectat amb metro i autobús a tota la xarxa
metropolitana. I, a nivell social, el gran

gruix de persones que habiten Sant
Cosme disposa d’un projecte de vida
digne, amb tots els serveis municipals i
recursos a la seva disposició per millorar
el seu futur, en igualtat d’oportunitats
que a la resta de la ciutat.
No ha estat per
casualitat
La reivindicació de veïns i veïnes per

Malgrat la bona situació i aquestes bones perspectives, encara recau sobre el
barri un cert estigma, totalment injustificat en el moment present, que dol
als veïns i veïnes: una raó de pes per la
qual la Taula Comunitària de Sant Cosme, composta per les diverses entitats
del barri i l’Ajuntament, ha treballat
conjuntament en el disseny d’alguns
esdeveniments amb l’objectiu de commemorar aquest aniversari com el barri
es mereix.
A Sant Cosme se sap molt bé que cada
any és un nou repte, és un nou temps
per adaptar-se a les seves necessitats,
per construir, per fer projectes comunitaris que impliquin tots els agents, per
ser un barri compromès amb ell mateix
i amb la seva ciutat, per construir futur
comunitari

❧

Vídeos a www.elprat.tv
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Les propostes del veïnat ajudaran
a actualitzar dues places del Prat
Els projectes de reforma dels jardins de Joan Salvat-Papasseit i de Mon Racó
incorporaran idees aportades pels veïns i veïnes a través de processos participatius
principalment als veïns i veïnes de la plaça. Hi van participar 217 persones que van
aportar-hi 773 propostes
que han servit per orientar a
l’equip tècnic encarregat del
disseny. Entre els aspectes
que més interès van despertar hi ha la millora dels jocs
infantils, fent-los més inclusius, la voluntat d’ampliar la
zona d’ombra i el desig que
als jardins s’hi facin més activitats dinamitzades.
Barceloneta

EL PRAT
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Procés participatiu sobre els jardins de Joan Salvat-Papasseit.

Durant el primer semestre d’aquest any
s’han dut a terme dos processos participatius vinculats a la remodelació de
dues places de la ciutat: els jardins de
Joan Salvat-Papasseit i els de Mon Racó.
Aquests dos processos s’emmarquen en
l’impuls que l’Ajuntament està donant
als processos participatius al munici-

pi, el més important dels quals són els
pressupostos participatius (vegeu la pàgina següent).
Imaginem la plaça
El procés participatiu “Imaginem la
plaça. Dissenyem els nous jardins de
Joan Salvat-Papasseit” es va adreçar

El procés participatiu dels
jardins de Mon Racó, liderat
per l’Associació de Veïns de
la Barceloneta amb el suport
del programa municipal
de participació, ha estat un
èxit: el 22 % de la població
del barri ha respost a les enquestes i els infants han fet
els seus dibuixos amb 108
propostes de millora. Aquestes tenen
a veure amb l’actualització de la plaça,
mantenint els espais necessaris per poder seguir celebrant les festes del barri, i
un dels punt destacats ha estat adequar
el canal de la dreta

❧

Més informació a www.elprat.cat/participacio

Las obras de la avenida van a buen
ritmo y se inician los parkings
Las aceras ya están terminadas y las conducciones de suministros, finalizadas, mientras
que ya se han iniciado las obras preliminares de los aparcamientos subterráneos

Las aceras laterales de la avenida, más anchas que las anteriores, ya están finalizadas.

¿Qué pasará a
partir de ahora?
Ya se han iniciado las obras
preliminares de construcción de los aparcamientos subterrános, si bien la
intensidad máxima de la
obra comenzará a notarse
a finales de año. Se prevé
que la obra finalice en la
primavera de 2019.
En esta segunda fase de
las obras el corte de tráfico ya será permanente
hasta el final de los trabajos, si bien se mantendrá
el acceso de los vehículos
particulares a sus parkings, como hasta ahora.
Los contenedores de recogida selectiva también
mantendrán su ubicación
y las zonas de carga y descarga se aproximarán a la
avenida.
Agradecimiento

El buen ritmo con el que se desarrollan
las obras de reforma del tramo central
de la avenida de la Verge de Montserrat
ha permitido que las nuevas aceras ya
estén terminadas y que todos los suministros municipales y de compañías
ya estén completamente renovados:

canalizaciones de agua, gas y baja y
media tensión, alcantarillado e infraestrucura de telecomuniciaciones.
Respecto al alumbrado, de momento
y hasta que no se inicien las obras del
paseo central y los aparcamientos, se
mantendrá el aéreo provisional.

El Ayuntamiento quiere agradecer la
buena predisposición mostrada por
comerciantes y vecinos y vecinas para
adaptar su rutina a las obras y a los cambiois en los pasos peatonales, cortes de
tráfico y reubicación de contenedores y
zonas de carga y descarga

❧
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El Pota
Blava,
a concurs
El pollastre del Prat
participa a la segona
edició d’”El plat favorit
dels catalans”

El Pota Blava ha estat seleccionat per
concursar a “El plat favorit dels catalans”,
que premiarà el millor plat elaborat amb
productes de qualitat catalans reconeguts amb els segells de DOP (Denominació d’Origen Protegida) i IGP (Indicació Geogràfica Protegida). A la primera
edició, el 2016, va guanyar l’escudella i
carn d’olla.

EL PRAT
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Organitzat per la
revista Cuina
El concurs, organitzat per la revista Cuina, aplegarà 22 cuiners que defensaran
un plat proposat per ells. En el cas del
Pota Blava, l’escollida per la revista Cuina

Alguns dels cuiners participants, entre els quals Susana Aragón (cinquena per l’esquerra).

ha estat la xef Susana Aragón. La comissió del premi la formen el cuiner Marc Ribas, Pep Palau (director gastronòmic del
Fòrum Gastronòmic) i Josep Sucarrats,
director de la revista Cuina.
Votació a partir del
16 d’octubre
El 16 d’octubre s’activarà el web d’”El

plat favorit dels catalans”, on apareixeran les 22 receptes i s’obrirà una votació
popular durant 5 setmanes. El 19 de novembre es proclamarà el plat guanyador.
Ametller Orígens, un dels patrocinadors, cuinarà els dos plats que arribin a
la final i el públic els podrà comprar a les
seves botigues per tastar-los i votar quin
li agrada més

❧

Criterios ambientales en el
desbroce de márgenes y yermos
Los espacios verdes marginales son muy importantes como corredores biológicos
y por su rica biodiversidad, valores que peligran a causa de las siegas frecuentes

El Ayuntamiento ha decidido incorporar criterios ambientales a las
tareas de desbroce de
espacios verdes como
márgenes de caminos y
solares o zonas yermas.
La siega sistemática de
estas zonas les resta
valor como corredores
biológicos y pone en
peligro la rica biodiversidad que albergan, tanto
vegetal como animal.

EL PRAT

Mínima
intervención
El principal criterio que
se va a aplicar a partir de
ahora es el de la mínima
intervención en aquellos espacios donde no
haya causas que aconsejen su desbroce o siega (riesgo de incendio,
obstrucción del paso, dificultad para la recogida
Plantas en plena floración en un talud del parque del Riu.
de residuos…).
Otro principio es el de
evitar el desbroce en
épocas de floración de
gen a invertebrados jóvenes que, cuanlas plantas, a fin de que la vegetación
do sean adultos, serán depredadores de
complete su ciclo y produzca semillas
algunas plagas.
que la perpetúen.
La vegetación de los márgenes actúa
Valores de estos espacios
como corredor biológico para muchas
especies y atrae a otros animales como
Los márgenes de caminos y solares,
pájaros y pequeños reptiles y mamíferos.
así como los espacios yermos sin utiliFinalmente, aunque socialmente exiszación, son importantes para muchos
te la idea de que un herbazal “sin cuidar”
invertebrados, ya que no suelen recida mala imagen, en realidad no carecen
bir tratamientos insecticidas. Además,
de valores estéticos, especialmente en
albergan vegetación muy diversa, de
el momento de la floración, que se profloración abundante, vital para muchos
duce en diversos momentos del año.
insectos polinizadores. También prote-

29
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Excepciones
En algunos casos no será conveniente aplicar el principio de intervención
mínima, como ya se ha explicado anteriormente. En estos casos se procederá
al desbroce y siega de estos espacios,
priorizando, cuando sea posible, dos periodos: el pico del verano (julio-agosto)
y el pico del invierno (diciembre-enero).
El Ayuntamiento de El Prat hará un seguimiento de la evolución de estos espacios para decidir si hay que intervenir
en ellos o no

❧
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Imatge d’una anterior Jornada Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Activistes que defensen els
drets humans visiten el Prat
La nostra ciutat acull les 5es Jornades Ciutats Defensores de Drets Humans, que
comptaran amb xerrades de 4 activistes de Catalunya, Amèrica del Sud i Àfrica

S’acosta la 5a edició de les Jornades Ciutats Defensores dels Drets Humans, un
projecte que vol visualitzar i donar suport a activistes que lluiten per aquests
drets universals, 5 dels quals visitaran enguany el Prat.
El dilluns 2 d’octubre, a les 19 h, el CC
Sant Jordi – Ribera Baixa acollirà la jornada “Drets humans i memòria històrica:
eines per a la pau”, amb Felipe Moreno,
coordinador dels Querellants de Catalunya pels Crims del Franquisme, que serà
entrevistat per la periodista Montserrat
Armengou. El dimarts 3 d’octubre, a les 19

h, el Cèntric acollirà la xerrada-col·loqui
“Les dones, element clau en la lluita pels

Del 25 de setembre
al 7 d’octubre
Les jornades, que se celebraran
entre el 25 de setembre i el
7 d’octubre, són un projecte
conjunt de diversos ajuntaments i
institucions, en el qual l’Ajuntament
del Prat participa des de l’inici.

drets Humans”, amb Valdênia Paulino,
defensora en contra de la pobresa i la
violència als barris marginals de Brasil, i
Diana Avella, activista colombiana per a
la defensa dels drets de les dones a través del hip-hop, l’objecció de consciència
dels joves, la prevenció de l’embaràs adolescent i la prevenció de la violència.
També hi haurà una sessió especial per
a alumnat de secundària i batxillerat, amb
Aisha Altubuly (activista de Líbia) i Felipe
Moreno (activista de Catalunya)

❧

Més informació a www.elprat/cat/solidaritat

Coches
patrulla
salvavidas
6 vehículos de la Policía
Local con desfibriladores

En 2015, la Policía Local de El Prat equipó a dos de sus coches patrulla con
desfibriladores externos automáticos
(DEA). Este año ya son seis, la totalidad
de la flota, pues otros cuatro vehículos
patrulla ya disponen de estos aparatos
para reanimar a personas que sufren
paradas cardiorrespiratorias repentinas.
Desde 2015, agentes de la Policía Local han utilizado los DEA para atender a
cinco personas, de las cuales 4 pudieron
sobrevivir: una efectividad del 80 %.
En estos dos años, la totalidad de la
plantilla de la Policía Local ha recibido
la formación necesaria para utilizar los
DEA y dispone de acreditación oficial
para ello.
Sin síntomas
La muerte súbita sorprende a la víctima
sin ningún síntoma previo. La persona
puede estar realizando cualquier actividad y de manera repentina el corazón
sufre una arritmia maligna, la víctima
pierde la conciencia, cae al suelo y deja
de respirar. Minutos antes de producirse
el paro cardíaco, el ritmo eléctrico del
corazón suele alterarse y ocasiona la fibrilación ventricular.

Uno de los coches patrulla de la Policía Local de El Prat equipados con desfibrilador.

EL PRAT
Cardiopatías
Según los datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cada año en
Europa se producen unos 400.000 casos
de paro cardiaco y, de éstos, más de un
80 % están provocados por una cardiopatía isquémica. Ante estas situaciones,
el inicio inmediato de la reanimación
cardiopulmonar (conjunto de medidas
destinadas a aportar oxígeno de forma
provisional a los tejidos y fundamentalmente al cerebro) y la rápida desfibrilación (entre 1 y 10 minutos) mediante un
DEA mejora la tasa de supervivencia en
más del 70 %

❧

También los
mercados
Los tres mercados de El Prat
(Municipal, Plaça Blanes y Remolar)
dispondrán pronto de aparatos
desfibriladores portátiles, gracias a
un convenio entre el Ayuntamiento,
la asociación Barcelona Salut,
la Diputación de Barcelona y la
Obra Social “la Caixa”. Por estos
tres mercados pasan anualmente
más de 250.000 personas.
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La Mostra d’Entitats, a la
Granja de la Ricarda
[ Més de 50 entitats del Prat han
iniciat un procés deliberatiu per
decidir com serà el pavelló de la
15a Mostra d’Entitats en el nou
emplaçament de la Granja de la
Ricarda. La Mostra, en el marc de la
Fira Avícola, se celebrarà els dies 15,
16 i 17 de desembre.]
11a edició dels premis El
Prat Emprèn

EL PRAT
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[ El 18 d’octubre finalitza el termini
per a la presentació de projectes i
ideese empresarials a l’11a edició
dels premis El Prat Emprèn. Hi poden
participar les persones emprenedores
que hagin elaborat un pla d’empresa
amb el suport i assessorament del
Centre Local de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament. Més informació a
www.economia.elprat.cat.]
Punt de recàrrega per a
motos elèctriques
[ L’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha instal·lat un punt de
recàrrega per a motos elèctriques
a l’”electrolinera” situada a la pl.
de la Volateria, al parc de negocis
Mas Blau. Aquesta “electrolinera”
funciona des de desembre de 2015 i
permet la recàrrega ràpida elèctrica
de turismes i furgonetes, i ara també
de motos.]

Les parades estan situades al mercat municipal, situat a la pl. de la Vila.

Parades
disponibles
al mercat
L’Ajuntament treu a
licitació 4 concessions

L’Ajuntament del Prat ha tret a licitació 4 parades al mercat municipal amb
l’objectiu de completar l’oferta comercial d’aquest equipament. Les concessions són a 15 anys per a les parades
números 5, 13-15, 28 i 30, que podran
dedicar-se a diferents activitats tant del
sector alimentari (cansaladeria, xarcuteria, formatgeria, productes dietètics,
aliments ecològics, aliments congelats,
fruita seca, gra i cereals, venda de pa i

pastisseria, entre d’altres) com del no
alimentari (perfumeria, neteja, articles
per a animals, floristeria...).
Fins el 20 d’octubre
Les persones interessades poden informar-se al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, a través del servei
de Comerç (tel. 934 786 878 comerc@
elprat.cat ) i dels tècnics de Creació
d’Empresa. El termini de presentació
d’ofertes acaba el 20 d’octubre. Es pot
consultar l’anunci de la licitació al “Perfil del contractant” del web municipal
www.elprat.cat.
El Mercat Municipal del Prat és un
equipament comercial de referència del
producte fresc i alimentari de la nostra
ciutat, on podem trobar professionals
de gran experiència i uns clients que
valoren, per damunt de tot, la qualitat,
l’assessorament i el servei personalitzat
que els ofereixen els concessionaris

❧

Recuperar
aliments
rebutjats
L’empresa social i sense
ànim de lucre Espigoladors
obre al Prat un obrador
de productes alimentaris

L’empresa Espigoladors (www.espigoladors.cat ), una organització sense
ànim de lucre i amb sensibilitat social,
s’ha instal·lat a la nostra ciutat. Aquesta
tardor obrirà un obrador al carrer del Riu
Anoia que donarà feina a 4 persones, un
projecte que compta amb el suport de
l’Ajuntament del Prat.
Després d’un semestre d’obres, executades per l’empresa d’inserció Saó, el
nou obrador d’Espigoladors treballarà
amb fruites i verdures que, per la seva
aparença, són rebutjades als camps
de conreu. Espigoladors els dona una
segona oportunitat en forma de melmelades, cremes, salses o patés de la

Espigolant pastanagues en un camp del Parc Agrari. (FOTO: Espigoladors).

marca “Es im-perfect”. Aquests productes es comercialitzaran com a aliments
de qualitat, 100 % naturals, artesans, de
proximitat, respectuosos amb el medi
ambient i amb alt valor social, amb la recomanació de la xef Ada Parellada.

Espigoladors és una empresa social
que lluita contra el malbaratament alimentari apoderant persones en risc
d’exclusió social d’una manera transformadora, participativa, innovadora i
sostenible
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uique Mecinas es un pratense querido
y conocido por muchos, sobre todo,
por los vinculados a la música y a
las actividades de tradición popular.
Es el “cap” del grupo de Músics de
Diables, forma parte de la banda de
la Unió Filharmònica y es un alumno
muy activo de la Escola Municipal
de Música, entre otras actividades
relacionadas con las fiestas populares.
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Quique Mecinas
Pregonero de la Festa Major

“He tenido
mucha suerte,
porque tanto
en Músics de
Diables como
en la Banda
de la Unió
Filharmònica
estoy rodeado
de gente
estupenda”

Su generosidad, afabilidad, simpatía y cariño hacia los demás han sido las cualidades por las que
su grupo de compañeros de Músics de Diables
han promovido a Quique Mecinas como pregonero de la Festa Major de este año, y por las que el
Ayuntamiento ha aceptado esta propuesta.
Quique, a pesar de su gran popularidad, tiene un
punto de timidez y sobre todo de modestia y admite que no le gusta ser el protagonista. Afirma
que él siempre prefiere estar en segundo plano. A
pesar de todo, se sobrepondrá a esta actitud vital
y será la persona que abra la Fiesta de este año
desde el balcón del ayuntamiento.
¿Por qué crees que se te ha propuesto ser
el pregonero de la Festa Major?
Pues todavía no lo sé. A raíz de que Músics de
Diables ganó por quinta vez el Concurso de Percusión de Barcelona, mis compañeros de banda
empezaron a expandir el eslogan “Quique, pregonero”, hasta que la idea llegó al Ayuntamiento y
aquí estoy. La verdad es que me han liado mucho.
Por una parte me hace mucha ilusión que mi ciudad me elija como pregonero, pero por otra este
protagonismo me asusta un poco; siempre me
siento más cómodo detrás del escenario. Prometo
hacerlo lo mejor que sepa y con todo el cariño.
Tú fuiste el que inició este grupo de Músics
de Diables. ¿Qué es lo que te llevó a ello?
A mí siempre me ha gustado organizar actividades con los amigos y vecinos. Empecé junto con mi
pareja hace 34 años a montar actos en mi barrio,
en la calle Maresme. Era espectacular, ¡era sensacional cómo lo vivíamos! A la calle Maresme la
hacían especial sus gentes. Siendo mis hijos pequeños me brindaron la oportunidad de acompañarlos en la colla de Diables Infantils y así empecé.
¿Cómo se formó Músics de Diables?
Hacia 1995 apareció la Colla Infantil de Diables
del Prat, y para acompañarlos se formó la Colla
de Músics Infantil, donde estaban mis hijos. Con
mucha ilusión, empezamos a dar golpes de baqueta. En el año 2000 nos pusimos las pilas y grabamos nuestro primer CD con el título Ex nihilo
nihil. Como gustó mucho, en el 2004 grabamos
el segundo, titulado Vora el foc. El último que hemos grabado ha sido Cendrum, en el 2016, para
celebrar el 20º aniversario de la Colla de Músics.
¡Es una caña!
¿Quiénes sois Músics de Diables?
Somos un grupo de jóvenes, entre los 8 y los 27
años, y uno no tan joven que soy yo, locos por la
percusión y el fuego. Hoy, la colla la forman Alexan-

dra, Borja, Àlex, Anna P., Sunil, Adri, Raúl, Sheila,
Marina, Andrea S., David, Dani, Gemma, Helena,
Ramit, Judit, Eloy, Joan, Andrea N., Anna C., Joel,
Quim, Andrea L., Laia, Esubalew, Raúl D., Martina,
Marcel, Mariona, Pol y yo, a los timbales, la caja y el
bombo. No concebimos el fuego sin música.
¿Qué es lo que te gusta de esta actividad?
Me gusta el tipo de actuaciones que hacemos,
muy variadas, y lo más importante, me gusta disfrutar de la música tocando nuestra propia percusión. Por otra parte, somos un grupo muy cariñoso
entre nosotros. Y si estás con gente que quieres,
siempre estás a gusto. Tenemos una relación muy
cercana, ya que ensayamos cada semana y salimos a actuar por diversos puntos de Cataluña.
¿En qué consiste vuestra actividad?
Acompañamos a la Colla de Diables del Prat con
nuestra música y también actuamos por separado. Siempre estamos activos: Pratifolk, Pratijoc,
Carnaval, Fira Avícola, la Cova del Foc, que es la
actuación anual por excelencia de la Colla de Diables del Prat, que combina pirotecnia e interpretación; carroza del carbón en la Cabalgata de Reyes,
Flama del Canigó y en la Festa Major con el Trencasons i el Correfoc. Estamos presentes en casi
todas las actividades lúdicas de la ciudad. Alguna vez hemos colaborado con el Teatro Kaddish,
otras con la banda de la Unió Filharmònica, con
los que incluso actuamos en el Palau de la Música Catalana. También trabajamos con las colles
de gegants cuando El Prat fue Ciutat Gegantera,
animadores en actividades deportivas (carreras,
partidos...) y otros eventos que ocasionalmente
nos proponen.
Vosotros, junto con la Colla de Diables, habéis sido unos de los impulsores de la federación de entidades de cultura popular
El Nus. ¿Qué te parece la iniciativa?
Me parece estupendo y una gran idea que se junten las entidades de cultura popular y tradicional.
Creo que hacía falta este acercamiento que puede generar sinergias muy positivas para la ciudad.
Por ejemplo, para esta Festa Major estamos trabando con las AMPA y la Filharmònica para hacer
una actividad musical juntos.
¿Cómo ves El Prat de hoy?
Lo veo muy bien: muchas zonas verdes, mucha
actividad cultural... Estoy muy a gusto en El Prat.
Me gusta mucho el mar y la montaña, pero me
costaría mucho irme de mi pueblo

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Por una parte me
hace mucha ilusión
que mi ciudad me
elija como pregonero,
pero por otra, este
protagonismo me
asusta un poco;
siempre me siento
más cómodo detrás
del escenario. Prometo
hacerlo lo mejor que
sepa y con todo el
cariño.
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Me parece estupendo
que se haya creado
El Nus. Es una gran
idea que se junten las
entidades de cultura
popular y tradicional.
Creo que hacía falta
este acercamiento
que puede generar
sinergias muy positivas
para la ciudad. Por
ejemplo, para esta
Festa Major estamos
trabando con las AMPA
y la Filharmònica para
hacer una actividad
musical juntos.
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El reto
de volver
a 2ª B
Tercer año de entrenador
del pratense Pedro Dólera
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La Associació Esportiva Prat afronta la
temporada que ha de suponer su regreso
a Tercera División. El conjunto pratense,
tras el descenso sufrido el pasado curso,
tiene por delante una nueva temporada
donde se marca el reto de convertirse en
uno de los equipos que lucharán por las
posiciones de promoción de ascenso.
Este es el tercer año de la AE Prat con el
pratense Pedro Dólera al frente del proyecto deportivo, este año con un equipo
muy diferente, con nueve jugadores que
renuevan respecto de la plantilla de la
pasada campaña y hasta diez nuevas incorporaciones.
Sin el histórico
Toni Texeira
En el apartado de bajas han sido también nueve los jugadores que han abandonado la disciplina pratense. La marcha
más destacada ha sido la del, hasta el
momento, capitán del equipo y jugador
que más veces ha vestido la camiseta
pota blava en la historia del club, el portero Toni Texeira.
Competición igualada
Esta nueva temporada será un curso
igualado en el grupo quinto de Tercera División. Junto con la AE Prat, también descendieron desde Segunda B el

Partido de la AE Prat contra el Gavà en el Sagnier.

L’Hospitalet, el Espanyol B y el Gavà, este
último por problemas económicos. Será,
por tanto, una Tercera División complicada e igualada donde este año no estarán
ni el Olot ni el Peralada, que lograron el
ascenso a Segunda B el pasado verano, y
donde el conjunto pratense deberá trabajar duro para hacerse un lugar entre
los favoritos de la categoría.
Inicio positivo
El equipo pota blava ha comenzado de
manera positiva la temporada con tres
victorias (contra Vilassar, Cerdanyola y
Europa), un empate en Terrassa y una
derrota en casa (contra el Gavà) en las
primeras 5 jornadas

❧

[ Míriam Roures ]

La AE Prat B,
campeona
El segundo equipo, la AE Prat
B, regresa este año a Segunda
Catalana tras el campeonato de
liga y el ascenso conseguidos
la pasada campaña en Tercera
Catalana. El equipo se marca el reto
de consolidarse en una categoría
que hace dos años perdieron,
además de seguir trabajando con los
jugadores jóvenes que puedan llegar
a dar el salto al primer equipo. La
AE Prat B comparte grupo esta
temporada con el Atlètic Prat Delta.

FLAIXOS D’ESPORTS

ATLÈTIC PRAT DELTA
La temporada al grup tercer de la Segona Catalana ja s’ha
iniciat per a l’Atlètic Prat Delta: un nou curs on l’equip,
entrenat per Carlos Rodríguez, busca consolidar-se a la
categoria després del molt bon paper fet l’any passat. La
nova temporada començava amb un plat fort important,
el derbi pratenc a la primera jornada entre l’AE Prat
B i l’Atlètic, que va acabar amb derrota dels del Julio
Méndez. A la segona jornada, i debutant a casa, l’equip
aconseguia un empat davant el Marianao Poblet.

CLUB BÀSQUET PRAT
El primer equip del CB Prat, que es troba en plena pretemporada,
ha iniciat la seva participació en la Lliga Catalana 2017 davant el
Martorell al pavelló Joan Busquets; un CB Prat nou, amb molts
canvis, els més destacats dels quals és la no-vinculació enguany
amb el Joventut de Badalona i el relleu a la banqueta: l’asturià
Arturo Álvarez ha substituït el pratenc Roberto Sánchez. La
temporada a la lliga LEB Or comença el proper 30 de setembre
i l’equip pratenc debutarà a la pista de l’Iberostar Palma.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE PÀDEL PER SELECCIONS
AUTONÒMIQUES ABSOLUTES
Les instal·lacions del Pàdel Barcelona El Prat acolliran, del 6 al 8 d’octubre, la
13a edició del Campionat d’Espanya per
Seleccions Autonòmiques Absolutes,
considerat l’esdeveniment de pàdel més
important a nivell estatal. El seu impacte
és equiparable a un campionat del
World Padel Tour. El torneig mobilitza
els millors jugadors i jugadores de
cada comunitat autònoma. En total,
hi participaran unes 500 persones
entre esportistes i personal tècnic.

PRAT TRIATLÓ FEMENÍ
L’equip femení del Club Prat Triatló 1994
ha aconseguit l’ascens a 1a divisió nacional
després del bon resultat que va obtenir
al Campionat d’Espanya de relleus per
parelles celebrat el primer cap de setmana
de setembre al Residencial Mar de Pulpí,
a Almeria. L’equip pratenc va acabar
cinquè classificat en aquest campionat.
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