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30 anys d’educació ambiental 
al Prat, pioners a Catalunya
500.000 alumnes catalans han visitat els nostres espais naturals
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI tramitació 933703902
[ El Lloro, Serveis de

Joventut 934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Gas Natural (avaries)        900750750
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Capsa 934785108
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934782676
[ Taxis 933701611 
 931131006
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Foto premiada al Clic Prat (Instagram). 
Autor: MIQUELCH.

Recordem la Festa Major

Els gegants Rotllà i Griselda enceten els actes de Festa Major amb el Toc d’Inici.

El piromusical va tancar la Festa. 

La ciutat es va vestir de Festa Major durant quatre dies i va 
sortir al carrer per gaudir d’una proposta diversa d’activitats 
per a tots els públics: música, activitats esportives, infantils, circ, 
teatre... 

Especial protagonisme van tenir-hi els actes de cultura popu-
lar i tradicional des del primer dia de festa, amb el Toc d’Inici i 
l’Esclat de Festa Major, la trobada castellera i el Pratifoc el dissab-
te, i la Trobada Gegantera i el Correfoc infantil el diumenge. 

Cal destacar l’elevada participació en totes les activitats du-
rant els quatre dies de festa, amb una plaça de la Vila plena per 
escoltar el pregó de Festa Major, a càrrec de Quique Mecinas, 
o al Piromusical.

També mereixen especial menció les propostes musicals 
al pàrquing de l’estació, amb Kiko Veneno o Manel, i al parc 
del Fondo d’en Peixo amb Marlango, La Iaia o Jenny and The 
Mexicat. Vídeos a www.elprat.cat ❧

Kiko Veneno en concert.

Foto premiada al Clic Prat (Instagram). 
Autor: MIKROFUNK.
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Foto premiada al Clic Prat (Reflex). 
Autora: Estefania Mena.

Quique Mecinas durant el pregó. 

Foto premiada al Clic Prat (Reflex). Autora: Maria Alarcón.

La Cirquera, a la pl. de Pau Casals.

Trobada Castellera, amb els Castellers del Prat, Castellers de 
Cornellà, Capgrossos de Mataró i Castellers de Terrassa.
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Desena edició dels
Premis Ciutat del Prat

La gala de lliurament dels Premis Ciutat 
del Prat 2018 tindrà lloc el 20 d’abril al 
Cèntric (en directe a www.elprat.tv). Es 
tracta de la més alta distinció que ator-
ga l’Ajuntament del Prat, que fa una cri-
da a la ciutadania perquè hi participi, tot 
aportant-hi candidats/es.

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

Els Premis Ciutat del Prat es van instau-
rar l’any 2009 i tenen caràcter anual. 

Fer-hi propostes

Les candidatures les pot presentar 
qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, al Registre General de 
l’Ajuntament del Prat. També s’hi poden
fer arribar mitjançant correu certificat.

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

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

Candidatures
Les candidatures es poden 
presentar entre el 13 de novembre 
del 2017 i el 12 de gener del 
2018. Trobareu més informació a                                      
www.elprat.cat/premisciutat.



EL PRAT

7
novembre 17

I

Iniciar un programa de educación ambiental hace 30 años en El Prat fue adelantarse a conceptos de los que al 
poco tiempo se debió preocupar una gran parte de la sociedad. Aún no se sufría, a nivel general, por el cambio 
climático ni por la destrucción de los paisajes ni por la invasión de los desechos ni por el aumento del CO2 en 
nuestras ciudades. Todavía no se había celebrado la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el término 
“sostenibilidad” era un concepto desconocido para la mayoría.

En El Prat, con un equipo de gobierno que tenía claro que para respetar y estimar el territorio lo primero que 
había que hacer era conocerlo, el Ayuntamiento inició en 1987 las visitas de alumnos de la ciudad a espacios 
naturales del delta del Llobregat. Fue una actividad pionera en Cataluña, que aún se mantiene y que ha 
supuesto que casi todas las personas de menos de 43 años escolarizadas en El Prat conozcan los valores 
ambientales de su entorno.

Nuestro paisaje, en estos 30 años, ha cambiado. Las transformaciones territoriales que ha comportado el encaje 
de las diversas infraestructuras catalanas en el territorio y el desarrollo del Plan del Delta han dado como 
resultado un entorno muy atractivo donde hemos ganado los espacios naturales, la playa, el río y las zonas 
agrícolas para la gestión pública y el uso social. Y hoy, gran parte de la ciudadanía de El Prat conoce y quiere a 
sus espacios naturales y el territorio en su conjunto, y la cuida y se siente orgullosa.

El trabajo realizado en las escuelas de la ciudad, dentro del programa Escuelas Verdes, a lo largo de estos 30 
años ha sido imprescindible para transmitir los principios y los valores de la sostenibilidad, no sólo dentro de 
las aulas, sino en todos los ámbitos de la vida. Aún así, celebrando lo que ya hemos conseguido, somos muy 
conscientes de que todavía queda mucho trabajo pendiente y por eso renovamos nuestro compromiso.

Celebrant el que ja hem 

aconseguit, som molt 

conscients que encara queda 

molta feina pendent i per 

això renovem el nostre 

compromís.

Celebrando lo que ya 

hemos conseguido, somos 

muy conscientes de que 

todavía queda mucho 

trabajo pendiente y por 

eso renovamos nuestro 

compromiso.

Educar la ciutadania en la cura 
del territori

Lluís Tejedor  
L’alcalde

niciar un programa d’educació ambiental fa 30 anys al Prat va ser avançar-se a conceptes que al cap de poc 
temps havien de preocupar una gran part de la societat. Encara no es patia, a nivell general, pel canvi climàtic 
ni per la destrucció dels paisatges ni per la invasió de les deixalles ni per l’augment del CO2 a les nostres ciutats. 
Encara no s’havia celebrat la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, el 1992, i el terme “sostenibilitat” era un 
concepte desconegut per a la majoria.

Al Prat, amb un equip de govern que tenia clar que per respectar i estimar el territori, el primer que s’havia de 
fer era conèixer-lo, l’Ajuntament va iniciar l’any 1987 les visites d’alumnes de la ciutat als espais naturals del 
delta del Llobregat. Va ser una activitat pionera a Catalunya, que encara es manté i que ha suposat que gairebé 
totes les persones de menys de 43 anys escolaritzades al Prat, coneguin els valors ambientals del seu entorn.

El nostre paisatge, en aquests 30 anys, ha canviat. Les transformacions territorials que ha comportat l’encaix 
de les diverses infraestructures catalanes en el territori i el desenvolupament del Pla del Delta han donat com 
a resultat un entorn molt atractiu on hem guanyat els espais naturals, la platja, el riu i les zones agrícoles per a 
la gestió pública i l’ús social. I avui, gran part de la ciutadania del Prat coneix i estima els seus espais naturals 
i el territori en conjunt, i en té cura i se’n sent orgullosa.

La feina feta a les escoles de la ciutat, dins del programa Escoles Verdes, al llarg d’aquests 30 anys ha estat 
imprescindible per transmetre els principis i els valors de la sostenibilitat, no només dintre de les aules, sinó en 
tots els àmbits de la vida. Tot i així, celebrant el que ja hem aconseguit, som molt conscients que encara queda 
molta feina pendent i per això renovem el nostre compromís.
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Les 4 claus

[1]

Cada any, més de 13.000 

persones de tot Catalunya 

participen en activitats 

educatives als espais 

naturals del Prat.

[2]

L’oferta d’educació 

ambiental inclou 50 

activitats d’àmbits diferents 

i per a totes les edats.

[3]
El Prat és el municipi de 

Catalunya on més escoles 

i instituts (el 70 %) estan 

adherits a la Xarxa d’Escoles 

Sostenibles i fan programes 

d’educació ambiental.  

[4]
Gairebé totes les persones 
de menys de 43 anys 
escolaritzades al Prat 
han participat en 
activitats educatives 
per conèixer els valors 
ambientals del delta.

El Prat, capital 
catalana de 

l’educació 
ambiental: 30 anys 
i 500.000 alumnes  

La nostra ciutat celebra enguany el 30è 
aniversari dels programes d’educació 
ambiental. L’any 1987, amb l’arrencada 
d’aquell llunyà curs escolar, el Prat va ini-
ciar les visites d’alumnes de la ciutat als 
espais naturals del delta del Llobregat. Va 
ser una iniciativa pionera a Catalunya que 
avui encara es manté, ampliada i millora-
da. Des de llavors, més de 500.000 perso-
nes, sobretot alumnes d’escoles i instituts 
d’arreu de Catalunya, hi han participat. 

Del total de visitants, prop del 40 % han 
estat del Prat, i el 60 %, d’altres municipis, 
la majoria de la demarcació de Barcelo-

na. Això significa que gairebé totes les 
persones de menys de 43 anys escolarit-
zades al Prat han participat en activitats 
educatives per conèixer els valors am-
bientals del delta del Llobregat. 

Més i més activitats

Durant aquests 30 anys s’ha anat 
ampliant progressivament l’oferta 
d’activitats d’educació ambiental, i ac-
tualment, se n’ofereixen prop de 50 als 
centres educatius del Prat, per a infants 
de totes les edats i centrades en dife-
rents temàtiques. A la nostra ciutat, fins 
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Els dies mundials
Al llarg de tot l’any, al Prat es 
commemoren diferents dies 
mundials relacionats amb causes 
mediambientals (Dia Mundial de 
l’Aigua, de la Biodiversitat...). 
La darrera cita, una de les més 
concorregudes, va ser el Dia Mundial 
dels Ocells, el diumenge 8 d’octubre 
passat, jornada en què es van fer 
diferents activitats (foto de la 
dreta). El Dia Mundial dels Ocells 
se sol celebrar al Prat amb visites 
guiades, anellament i identificació 
d’aus, construcció de caixes nius, 
menjadores i reclams, etc.

a 10 educadors i educadores i 250 alum-
nes treballen de manera simultània en 
l’educació ambiental. 

També continuen les visites al delta del 
Llobregat, el programa més antic dels 
que encara funcionen a Catalunya, amb 
una mitjana de 13.000 visitants l’any. El 
grau de fidelització de les visites al delta 
és del 80 % i creix cada any. És a dir, qui 
ve repeteix. De fet, els centres educatius 

puntuen les visites al delta amb un 9,27 
sobre 10. 

Commemoració del 
30è aniversari

Per commemorar el 30è aniversari del 
programa d’educació ambiental del Prat 
s’està desenvolupant un ampli ventall 
d’activitats, moltes de les quals es con-
centren aquest darrer trimestre de l’any. 

El 5 i 6 d’octubre passats, experts de re-
nom d’arreu de Catalunya van participar 
en els “Diàlegs d’educació i comunicació 
ambiental”, que es van celebrar al Cèntric. 

Els Diàlegs es complementen amb 
l’exposició “Camins de natura, itineraris 
vitals”, que es pot visitar al Cèntric fins 
al 15 de novembre. L’exposició dona a 
conèixer 52 itineraris d’educació am-
biental d’arreu de Catalunya ❧
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Escoles més sostenibles
Prop del 70 % de les escoles i instituts del Prat formen 
part de la xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”, que 
fomenta el desenvolupament de programes ambientals 
específics, la formació i l’assessorament tècnic sobre diverses 
temàtiques (horts escolars, estalvi energètic, reducció de 
residus, etc.), així com la distribució de materials didàctics 
de suport i una línia de subvencions específiques per a 
programes concrets. Això suposa que el Prat és el municipi 
català amb un percentatge més alt d’escoles adherides a 
les xarxes d’escoles sostenibles de Catalunya (XESC). 
En total, durant l’any 2017 l’Ajuntament del Prat 
destinarà 208.739 € a l’educació ambiental en 
l’entorn escolar, més de la meitat del pressupost 
del departament municipal de Medi Ambient.. 

Centres distingits

A principis d’octubre, el Museu Agbar de les Aigües (Cornellà) 
va acollir la XIV Trobada d’Escoles Verdes, organitzada per 
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de premiar el 
paper de les escoles en el camí cap a la sostenibilitat (foto 
superior esquerra). Set centres del Prat van recollir-hi el 
seu distintiu: les escoles Josep Tarradellas, Charles Darwin, 
Pepa Colomer i Jaume Balmes, l’Institut Les Salines i la Llar 
d’infants Dumbo. Els centres restants del Prat adherits a 
les Escoles Verdes van renovar el distintiu l’any passat.

Quan molts vivíem d’esquena 
al delta
Quan van començar els programes d’educació 
ambiental, bona part de la població del Prat —i de 
l’àrea metropolitana— desconeixia o estava d’esquena 
al delta. Molta gent el considerava un espai lleig, poc 
atractiu, deixat... tot i que alguns pocs coneixedors eren 
ben conscients dels seus valors. En aquella època no 
s’havien desenvolupat les actuacions de sanejament de 
les aigües i les platges. Els canals i el riu eren veritables 
clavegueres a cel obert. No hi havia espais naturals 
visitables, ja que la majoria continuaven en mans 
privades i, en canvi, hi havia grans incerteses sobre la 
supervivència del delta, perquè era un territori cobejat per 
al desenvolupament de les infraestructures logístiques. 
Per tant, era prioritari desvetllar l’interès públic sobre 
la importància dels seus valors naturals, estimular-ne 
la valoració social i afavorir el consens sobre la 
necessitat de conservar-lo. Després de les profundes 
transformacions territorials de principis del segle XXI, 
que comportaren la gestió pública de molts espais 
naturals i la creació d’una àmplia xarxa d’itineraris, 
aquesta valoració positiva s’ha estès definitivament.

A l’esquerra, 
aspecte de la 
riba del riu 
Llobregat 
al seu pas 
per la ciutat 
del Prat als 
anys 80. Res 
a veure amb 
l’actualitat. 
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Desde el respeto volveremos 
a la normalidad
Desde que estalló la crisis catalana lo que más nos demandan los 
ciudadanos es diálogo. No puedo estar más de acuerdo, el diálogo debe ser 
la solución al problema más grave que hemos vivido en nuestra democracia; 
un diálogo basado en la lealtad institucional, en el cumplimiento de las 
leyes y en el respeto a las personas. Toda solución basada en otra cosa sólo 
nos puede traer más problemas. Las primeras consecuencias ya las estamos 
viviendo: fuga de empresas, pérdida de capital y fractura de la sociedad.

Ningún estado democrático puede permitir que desde el chantaje 
se le imponga ninguna condición, y una solución desde el enfrentamiento 
sólo puede ocasionar más sinrazón. En democracia nadie está por encima 
de la ley y, para nuestra seguridad, las normas son iguales para todos, por 
lo que el cumplimiento de las leyes o las sentencias judiciales nunca puede 
considerarse un ataque. En Cataluña no hay mejores o peores catalanes por 
estar en contra o a favor del independentismo; todos somos catalanes, y 
sólo desde el respeto, la educación y el cumplimiento de las leyes podremos 
salir de este problema. El enfrentamiento social sólo nos puede abocar a una 
situación sin retorno. Tengas la opinión que tengas al respecto, demuestra y 
pide respeto; así, entre todos podremos poner un poco de esperanza. 

Tel. 653 936 713 

7 de octubre
Porque no todo en esta vida es blanco o negro, también existe la 
posibilidad de aferrarse al gris que mezcla matices tanto de uno como de 
otro tono y es posible conseguirlo a través de otros colores. Y así es como se 
presentó el 7 de octubre. Miles de personas convocadas en diferentes puntos 
de nuestro mapa geográfico español, mediante redes sociales, salieron a las 
plazas de sus ayuntamientos bajo el lema “Parlem? ¿Hablamos?”, olvidando 
su ideología, creencia o bandera, ataviados de blanco con el único objetivo 
de expresar a nuestros gobernantes políticos que usen la mejor arma que 
tiene la humanidad para la resolución de los conflictos: el diálogo. También 
se expresó la disconformidad ante la respuesta del Estado con diversas 
pancartas que decían: “Paz desde el diálogo o la dimisión”, “Condeno la 
opresión y la represión brutal”, tras los acontecimientos del pasado 1 de 
octubre, en que cientos de personas acabaron heridas por las fuerzas de 
seguridad del Estado. Por eso creemos que es momento de reflexión, la que 
nos lleva a pensar que España es un país mejor que sus gobernantes, los 
mismos que han sembrado el odio, nos enfrentan y nos dividen. 

Mandamos todas nuestras fuerzas a todos nuestros vecinos/as con 
arraigo gallego. #QueimanGaliza

    @GuanyemPratLlob          

República catalana: mandat 
popular!
Aquests últims dies hem viscut moments molt intensos que 
marquen la història del nostre país i que significaran un abans i un després. 
A les últimes eleccions al Parlament, el poble va donar el seu suport als 
partits que, dins del seu programa electoral, afirmaven que treballarien per 
declarar la República catalana. Avui existeix una clara majoria parlamentària 
independentista. L’1 d’octubre, al Prat, fins i tot en contra de la voluntat de 
facilitar el referèndum per part de l’alcalde, quasi 13.000 persones van anar 
a votar. Ho va fer, inclús, el mateix alcalde Tejedor. El 3 d’octubre, prop de 
2.000 pratencs van sortir al carrer per condemnar la violència de la guàrdia 
civil i la policia nacional. És un fet que no es recordava des de la manifestació 
contra el desviament del riu. ERC-El Prat va denunciar l’excés de zel amb què 
la nostra policia local va complir la norma. Ho va fer amb repressió i, fins i 
tot, sancionant econòmicament a un veí. Per això vam demanar a l’últim ple 
la dimissió del seu intendent, l’inspector Ramon Dosaigues. Ara, el Govern de 
Catalunya encara manté la declaració d’Independència en suspens i només 
s’està rebent, per part del govern de l’Estat, més repressió. Ara tenim presos 
polítics, segueixen detenint i interrogant a tots aquells veïns que van defensar 
pacíficament el seu dret a decidir i les seves llibertats individuals d’expressió 
i de reunió. Sense més dilació, ara toca Hola República i procés constituent!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Gràcies!
Quan llegiu aquest article ja hauran passat unes setmanes 
del referèndum de l’1 d’octubre. Com molts de vosaltres, vaig viure 
aquella jornada històrica amb una barreja de nerviosisme i il·lusió, 
de tensió i esperança. El soroll mediàtic i les amenaces del Govern 
espanyol van generar un clima de tensió i preocupació els dies previs 
a l’1-O, quan ens juraven i perjuraven que no votaríem. Malgrat tot, 
vàrem votar. La cosa va anar a més amb la violència policial exercida 
per l’Estat contra ciutadans pacífics, vulnerant drets fonamentals 
tal i com han dit Amnistia Internacional i l’ONU. La nostra resposta 
van ser les llargues cues davant de les portes dels locals electorals 
per poder votar, conscients que la democràcia és invencible. 

En nom del meu grup i com a portaveu municipal del PDeCAT, 
vull fer un agraïment públic a tots els que varen fer possible el 
referèndum. Gràcies a aquells que vàreu organitzar l’operatiu, 
jugant-vos-la de veritat, tant a la nostra ciutat com arreu del país. Gràcies 
als que vau dormir a les escoles perquè obrissin. Gràcies als gairebé 
13.000 ciutadans del Prat, i als milions d’arreu del país, que vàreu anar a 
votar amb valentia, malgrat la repressió. En definitiva, gràcies de tot cor!

http://convergents.cat/elprat/
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50 años de Sant Cosme
En estos tiempos parece difícil encontrar algo importante que 
celebrar. Las convulsiones políticas están creando un estado de ánimo social 
que hace necesario destacar las buenas noticias y que Sant Cosme celebre 
su 50 aniversario lo es. 50 años jalonados de una historia difícil, compleja y 
apasionante. Desde el propio nacimiento del barrio, pensado para realojar 
personas que provenían de Barcelona, la problemática asociada a la falta 
de servicios y la calidad de las viviendas, el movimiento vecinal que culminó 
con su completa remodelación, la lucha contra la droga, hasta los procesos 
de empoderamiento social y reversión de las tendencias negativas en un 
proceso de colaboración entre las diferentes administraciones, entidades 
y vecinos. Naturalmente, los vecinos continúan teniendo problemas, la 
mayoría de ellos similares al resto de la ciudadanía de El Prat y alguno que 
sigue teniendo que ver con la especificidad e historia del propio barrio. 
Sant Cosme cumple 50 años y es momento de recordar el pasado, pero 
también de mirar el presente para poder valorar lo que se ha conseguido 
y poder contemplar el futuro con optimismo, abordando los retos que 
hoy tiene el barrio (proyectos educativos, inserción escolar, formación, 
precariedad laboral, etc.) con la voluntad con que se abordaron los 
retos del pasado y con la misma convicción que permitió superarlos. 

www.iniciativa.cat/elprat

Buenas noticias
La intensidad y frecuencia de los acontecimientos que se 
suceden en las últimas semanas en Catalunya amenazan con hacernos 
caer en un hartazgo informativo que poco ayuda a la solución del conflicto. 
Estos días estamos viendo gente angustiada, personas que quieren a su 
país, pero que también quieren la prosperidad y el bienestar de su familia 
y sus hijos. Es muy importante compaginar los intereses de todos, y los 
políticos tenemos una responsabilidad al respecto. Es difícil, pero las 
realidades políticas a veces lo son. Y esta complejidad, que es cierto que 
puede dificultar el diálogo, también ofrece márgenes sobre los que trabajar 
para construir un acuerdo. Así, la situación hace que muchas veces cueste 
centrar el foco en las cosas que nos pasan más cerca, en nuestra ciudad. 
Estos días se pone en marcha una nueva unidad de urgencias pediátricas 
en el Centro de Urgencias de Atención Primaria Disset de Setembre, con 
lo que mejorará en gran medida la atención médica de urgencias para 
nuestros pequeños y pequeñas. También inicia su actividad la empresa 
Amazon, recientemente instalada en El Prat y que ha constituido una 
de las mejores noticias para el mercado de trabajo local de los últimos 
años. Ambas son buenas noticias. No todo lo que pasa últimamente 
es malo. Centrémonos en eso y comencemos a construir. Hablemos.

    @PerezJP_   

Ciudadanía y vivienda (2ª parte)
Como os comentábamos en el número pasado presentamos una moción 
que pedía la construcción de un parque público de vivienda. El equipo de 
gobierno nos la votó en contra, argumentado que ya estaba sobre la mesa 
un proyecto así, que en breve se comenzarían a construir 101 viviendas, 
que estaba en conocimiento de todos nosotros y que este no era un tema 
para llevar como moción al pleno.  Es necesario decir algunas cosas:
1.- El acuerdo se firmó la legislatura pasada y durante ésta no se ha 
mencionado nada al respecto, por tanto no teníamos conocimiento de 
ello. 2.- Aún no saben cuándo empezarán a construirlas, porque no hay un 
proyecto claro de qué y cómo hacerlo. 3.- Nosotros, como oposición, la única 
vía de poner sobre la mesa nuestra ruta política es a través de las mociones.
A pesar del voto en contra, es positivo que hayamos llevado esta 
moción y poner este tema urgente sobre la mesa, porque vamos 
tarde, porque no hay vivienda en El Prat y menos asequible, porque 
la gente joven se está yendo de nuestro municipio y las personas 
y familias vulnerables también. De momento sí hemos conseguido 
que en la reunión de Prat Espais se hable de esto y que en el área 
de urbanismo viesen la necesidad de aumentar la plantilla de esta 
empresa municipal que se dedique exclusivamente al tema vivienda. 

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

El Prat dice “mejor unidos”
Mañana del domingo 8 de octubre. Llegas caminando a la 
estación de RENFE y centenares de vecinos ya estaban allí sin complejos, 
apartando prejuicios y miedos. Ya ha llegado la hora de explicar al mundo 
que existe una parte del “poble de Catalunya” silenciada y olvidada por 
un nacionalismo excluyente y presionante. Vamos a revindicar que, tanto 
en El Prat de Llobregat como en el resto de Cataluña, somos muchos 
los que además de catalanes nos sentimos españoles y europeos, y que 
no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de estas tres condiciones. 
También para decir bien alto que deseamos proteger nuestro marco de 
convivencia, que nos garantiza vivir en democracia, paz y libertad frente 
a quienes se lo quieren saltar en su deriva separatista. Llega el tren con 
el conductor haciendo sonar el claxon como si fuera el tren de la bruja en 
plena Festa Major y todos los vagones a reventar de gente ilusionada. Nos 
estrujamos todos y vamos apretaditos, pero lo más a gusto que jamás he 
viajado en mi vida. Cuando llegamos a Barcelona, cualquier calificativo que 
te diga sería quedarme corto. Ha sido un día histórico y muchos pratenses 
hemos participado en primera persona, y es por eso que este escrito os lo 
quiero dedicar de todo corazón a todos vosotros/as que participasteis en 
esta jornada. Visca El Prat, visca Catalunya y viva España.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat
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LES ENTITATS DEL PRAT OFEREIXEN GRAN VARIETAT D’OPCIONS PER FER 
VOLUNTARIAT
Si esteu pensant que aquest curs us agradaria fer de 
voluntari o voluntària en algun projecte i aportar el vostre 
granet de sorra, us esperen al Punt de Voluntariat. Des 
d’aquest servei municipal, situat a Cases d’en Puig, us 
ofereixen informació i orientació, parlaran de les vostres 
motivacions, de la vostra disponibilitat i us explicaran quines 
són les diferents opcions. Al Prat hi ha més de 40 projectes 
d’àmbit social, ambiental, educatiu, esportiu o cultural 
en els quals podeu col·laborar. Podeu informar-vos a les 
Cases d’en Puig o al web www.elprat.cat/voluntariat

ALLIBERADES 22 TORTUGUES DE RIEROL
El dilluns 16 d’octubre es van alliberar 22 tortugues de 
rierol (Mauremys leprosa) als Espais Naturals del Riu 
(estany de Cal Tet). Aquestes tortugues, que es troben 
en perill d’extinció, van néixer en captivitat (7 al Zoo 
de Barcelona i 15 al Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya -CRARC-). Vídeo a www.elprat.tv

22è APLEC DE LA TARTANA
El tradicional Aplec de la Tartana es va celebrar el 
diumenge 8 d’octubre; primer, amb una cercavila 
matinal pels carrers del Prat i, tot seguit, amb actes 
durant tot el dia als jardins de Mon Racó, al barri 
de la Barceloneta, amb tallers, plantada d’arbres, 
ballada de sardanes, castellers, grup de música, 
dinar de germanor... Vídeo a www.elprat.tv

NOVA EDICIÓ DEL QUINTO TAPA POTA BLAVA
L’onzena edició del Quinto Tapa Pota Blava se celebra a 
la nostra ciutat fins a l’1 de novembre, amb el pollastre 
de la raça Prat com a protagonista. En aquesta edició 
de la ruta gastronòmica participen 39 bars i restaurants 
que elaboren 61 tapes diferents. Més informació a 
www.quintotapa.cat Vídeo a www.elprat.tv
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ALLIBERADES 22 TORTUGUES DE RIEROL

EL POTA BLAVA, A CONCURS. VOTEM-LO!
El pollastre de la raça Prat 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). El concurs, organitzat 
per la revista Cuina, aplega 22 cuiners que defensaran un 
plat proposat per ells. En el cas del Pota Blava, l’escollida 
per la revista Cuina ha estat la xef Susana Aragón, amb el 
confit de Pota Blava, moniato i prunes i vermut Tarrida. 
Podeu votar al web http://www.cuina.cat/platfavorit.

23.000 PERSONES OMPLEN L’ESPERANZAH!
Unes 23.000 persones van participar el cap de setmana del 
13, 14 i 15 d’octubre a la 10a edició del Festival Esperanzah!, 
al parc Nou del Prat. La festa de l’Economia Solidària ha estat 
més plena que mai en totes les activitats programades. 
La incorporació de la carpa de Cultura amb Causa, que 
acollia les xerrades i la presentació del documental 10 anys 
d’Esperanzah!, va atreure força públic. Vídeo a www.elprat.tv

L’Ajuntament del Prat ha apostat 
enguany per una imatge innovadora, 
artística i impactant per sensibilitzar 
sobre la importància de la salut mamària 
i la prevenció del càncer de mama, 
mitjançant la campanya “Toca-te-les” 
(#Tocateles). La imatge gràfica de la 
campanya es basa en les fotos de 
més d’un centenar de persones que 
es palpen els pits, majoritàriament 
dones, que contemplen una àmplia 
diversitat de formes corporals i en 
què no s’identifica el seu rostre. La 
fotògrafa pratenca Núria Oreja n’ha 
estat l’autora. Vídeo a www.elprat.tv

INNOVADORA CAMPANYA MUNICIPAL PER LA 
SALUT MAMÀRIA

L’Ajuntament del Prat ha aprofitat les 
vacances d’estiu per fer obres de millora, 
actualització i manteniment a les escoles de 
la ciutat. La inversió ha estat d’uns 800.000 €, 
un 10 % més que l’any passat. Destaquen 
reformes importants com la substitució de 
fusteries metàl·liques per resoldre problemes 
d’insolació i temperatura, la insonorització 
de tots els menjadors, la pintura integral, 
millores en l’eficiència energètica (substitució 
de lluminàries i calderes) i l’adequació 
d’espais per donar resposta a les necessitats 
d’innovació dels centres educatius.

L’AJUNTAMENT DESTINA 800.000 € A MILLORAR LES ESCOLES



EL PRAT

16
novembre 17 Lo desarrolla La Fundació Rubricatus desde 2016

El Ayuntamiento de El Prat ha recibido 
uno de los Premios Solidarios ONCE 
2017 por el servicio Àpats a Domicili, 
que desde 2016 presta La Fundació Ru-
bricatus de nuestra ciudad, que trabaja 
con personas con discapacidad.

El servicio Àpats a Domicili se dirige a 
personas mayores de 65 años de El Prat 
que vivan solas o bien con otra persona 
mayor. 

En qué consiste  
el servicio

El servicio consiste en la preparación y 
distribución de comidas calientes dia-
rias a domicilio. También incluye un plan 
de intervención con la persona usuaria, 
de acuerdo con una valoración previa 
de su situación sociofamiliar y económi-
ca y de sus déficits alimentarios.

Al servicio se puede acceder a través 
de los servicios básicos de atención so-

cial, dirigiéndose a la Unidad de Primera 
Atención de Servicios Sociales (UPASS) 
o a los Equipos Básicos de Atención So-
cial, en caso de disponer de un profe-
sional de referencia de los servicios de 
atención social. El servicio se presta en 
régimen de copago en función de los 
ingresos (desde la gratuidad hasta los 5 
€ por persona usuaria).

Ayudar a personas 
con discapacidad

Otros galardonados este año por los 
Premios Solidarios ONCE han sido la 
Fundació Arrels, L’Olot de Ràdio Olot, 
Jaume Marí Pàmies i los Tallers Gaudí. El 
presidente del Consejo Territorial de la 
ONCE Cataluña, Enric Botí, ha señalado 
que los galardones premian “el trabajo 
bien hecho de aquellos que ayudan dia-
riamente a personas con discapacidad 
en cualquier actividad” ❧

La teniente de alcalde y concejala de Acción Social, Margarita García (segunda por la izquierda), 
recogió el premio en representación del Ayuntamiento. (FOTO: ONCE)

Premio al servicio de comidas
a domicilio del Ayuntamiento

11è Concurs 
d’Aparadorisme 

[ El Consell Municipal de Comerç 
convoca l’onzena edició del Concurs 
d’Aparadorisme del Prat. Els premis 
volen reconèixer la creativitat, 
l’originalitat i la qualitat artística 
dels aparadors de les botigues del 
Prat. Cada aparador concursant 
haurà d’exhibir la decoració objecte 
de concurs del 25 de novembre al 
15 de desembre. Un cop finalitzat, 
membres d’un jurat professional 
seleccionaran els aparadors 
guanyadors. L’entrega de premis 
tindrà lloc en el marc de la 44a 
Fira Avícola i són gentilesa de 
l’Associació Prat Gran Comerç i 
les empreses Mail Boxes i Reclam 
Station. Per a més informació 
truqueu al 934786878 o escriviu a 
comerc@elprat.cat.]

Sessió de networking           
“El Prat, Comerç de 
Qualitat”

[ El dimarts 10 de novembre va 
tenir lloc al Centre de Promoció 
Econòmica una jornada de 
networking adreçada als 
establiments comercials del nostre 
municipi acreditats amb el segell 
“El Prat, Comerç de Qualitat”. 
Aquesta marca acredita els 
comerços que han posat en marxa 
un procés de millora contínua de la 
qualitat i han assolit els objectius 
marcats pel protocol del programa 
en la gestió del negoci i en la 
prestació de serveis. Actualment 
hi ha una trentena d’establiments 
pratencs acreditats. Una vintena 
de comerciants van participar en 
una sessió dinàmica i participativa 
conduïda per l’expert Pedro 
A. Olivares Carreño. L’objectiu 
de la sessió va ser fomentar 
l’aprenentatge, col·laboració, 
intercanvi de coneixements i el 
networking actiu dels establiments 
acreditats.]
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Desde el 16 de octubre, el CUAP Disset 
de Setembre de El Prat dispone de una 
nueva unidad de urgencias pediátricas 
para menores de 15 años. Este servicio 
cuenta con la atención presencial de 
pediatras coordinados desde el Hos-
pital de Sant Joan de Déu, preparados 
para atender patologías sin signos de 
gravedad inminente, incluidas las qui-
rúrgicas y traumatológicas.

La unidad funciona de 15 a 22 h los 
días laborables y de 10 a 22 h los festi-
vos y fines de semana. El resto del ho-
rario, los pacientes son atendidos por 
profesionales del CUAP con un sistema 
de interconsulta a tiempo real con los 
facultativos del servicio de urgencias de 
Sant Joan de Déu ❧

Nuevas urgencias pediátricas 
en el CUAP Disset de Setembre
El servicio depende del Hospital Sant Joan de Déu

Puerta de entrada al CUAP Disset de Setembre.

Dins del marc de les accions per com-
memorar el 25 de novembre, Dia Inter-
nacional contra la Violència a les Dones, 
el proper 21 de novembre, a les 9.30 h, 
el Cèntric acollirà una jornada sobre les 
violències sexuals. Aquesta forma de 
violència és una de les més freqüents, 
normalitzades i invisibles. 

La conferència anirà a càrrec de 
Montse Pineda, treballadora social, ex-
perta en assetjament sexual i violèn-
cies sexuals, coordinadora d’Incidència 
Política Associació Creació Positiva, 
que porta treballant 19 anys en orga-
nitzacions d’atenció a persones amb 

VIH i en defensa dels drets sexuals. A la 
taula rodona també participarà Rubén 
Sánchez, psicòleg feminista que tre-
balla des de fa 14 anys acompanyant 
víctimes de violència masclista i sexual. 
També hi participiaran representants de 
l’Associació Candela, entitat sense ànim 
de lucre que té per objectiu contribuir 
a una transformació social basada en 
l’educació en valors amb perspectiva 
feminista i comunitària ❧

Trobareu tota la informació sobre les activitats 

vinculades a aquesta commemoració a 

www.elprat.cat/dones

25 de novembre, contra 
la violència a les dones
Jornada sobre les violències sexuals al Cèntric

Premio al servicio de comidas
a domicilio del Ayuntamiento
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Una valla metálica delimita el ámbito de 
trabajo de los dos aparcamientos subte-
rráneos de la av. de la Virgen de Montse-
rrat. Asimismo, el tráfico de vehículos 
ha quedado cortado y sólo se permite 
el acceso a los vados, excepto en mo-
mentos de cortes puntuales. Los peato-
nes tampoco pueden ya caminar por el 
paseo central de la avenida, aunque lo 
pueden hacer por las aceras, ahora más 
anchas que las anteriores.

Las nuevas miden 4 metros de ancho. 
La valla metálica, sin embargo, se ha si-
tuado a unos 5 metros de las fachadas, 
ya que el espacio sobrante se ha rellena-
do provisionalmente con hormigón. De 
esta manera, los vehículos que tengan 

Las aceras laterales, más
anchas que antes, ya 
están acabadas y permiten
acceder a los vados

que acceder a los vados podrán hacer-
lo con seguridad para los peatones, así 
como los de emergencias (ambulancias, 
bomberos...).

Para atravesar a pie la avenida en el 
ámbito de las obras (entre la carretera 

de la Marina y Jaume Casanovas) hay 
que hacerlo por la calle de Frederic So-
ler. Ambos recintos cerrados tienen una 
longitud aproximada de 250 metros. La 
valla permanecerá hasta la finalización 
total de las obras ❧

Para cruzar el ámbito de las obras hay que hacerlo por la calle de Frederic Soler. En adelante 
se estudiará la posibilidad de abrir más pasos además de éste.

La avenida
se centra en 
los parkings
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

masacre, 
amb ALBERTO SAN JUAN i MARTA CALVÓ
Qui governa Espanya? En quina mida el poder 
polític es subordina o no a l’econòmic? Qui té 
el poder econòmic a Espanya? Per què? Des de 
quan? Com ho han aconseguit? 
Un relat teatralment lliure però amb voluntat de 
rigor informatiu, per fer un repàs de la història 
del capitalisme espanyol a través d’una parella 
de fragments de la vida d’una parella de classe 
mitjana. 
En acabar la funció, tindrem una estona de 
conversa amb la companyia.

Teatre Modern
Diumenge 5, a les 19 h
Entrada: 15 €

amagatall. Taller de dansa en família
Centre Cívic Jardins de la Pau. Diumenge 5, a les 12 h. Entrada: 4 €
Atlas
Teatre Modern. Dissabte 11, a les 21 h. Entrada: 12 €
Limbo
Teatre Modern. Dijous 16, a les 20 h. Entrada: 10 € 
Residual Gurus: organic dj’s
La Capsa. Dissabte 18, a les 21 h. Entrada: 6 € 

Us proposem una passejada per aquest itinerari que vol acostar la dansa a la ciutat a partir de 
propostes diverses: tallers, espectacles, música en directe... Segueix els senyals a l’agenda i no et 
perdis. Suma’t al moviment!
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Ina Forsman en concert
Música real, escrita amb 
el cor i disparada des de 
l’ànima. Ina Forsman 
arriba des de Helsinki per 
presentar el seu primer 
àlbum.

La Capsa. Divendres 3, 
a les 22 h. Entrada: 10 € 

anticipada i 14 € a taquilla

Festival Conjunto 
Vacío #5
Retorn de John Maus als escenaris i una 
interessant selecció d’artistes electrònics 
experimentals com Drew McDowall o la 
danesa Puce Mary.

La Capsa. Dissabte 4, a les 20 h 
Entrada: 20,25 € anticipades i 23 € 
a taquilla

Joan Miquel Oliver
El que fóra el guitarrista 
i compositor d’Antònia 
Font, tornarà al Prat per a 
interpretar el seu nou disc: 
l’incatalogable Atlantis. 

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

Concerts de Santa 
Cecília 

Concerts al Cèntric Espai Cultural per a 
commemorar el dia de Santa Cecília.

Banda de Música del Prat
Dissabte 11, a les 19 h 

Unió Filharmònica del Prat
Dissabte 18, a les 19 h 

Associació Musical del Prat
Dissabte 25, a les 18.30 h 
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada una 
hora abans de l’espectacle

RESIDUAL/GURUS 
presenta Organic DJ’S

Companyia 
transdisciplinar 
de música 
en directe, 
audiovisual i 
dansa, amb un 
so i estil propi 

que anomenen electrònica orgànica. La seva 
música es fa amb tubs, llaunes i bidons, i la  
posada en escena és plena d’elements de la 
cultura de club, amb audiovisuals i dansa.

La Capsa. Dissabte 18, a les 21 h 
Entrada: 6 € (amb consumició)
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TEATRE/
FEM (la llista de 
Lourdes) 
Les dones han estat tradicionalment 
excloses de la història. I la història de 
l’art no és una excepció. Una creació 
col·lectiva sota la direcció escènica 
de Xavier Giménez. 
Aforament limitat a 25 persones

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabtes 11 i 18, 
a les 20.30 h i diumenges 12 i 
19, a les 19 h. Entrada: 5 € 

Rosita
Cia Proscenio Teatro
Adaptació del clàssic de Federico 
García Lorca Doña Rosita la soltera 
o el lenguaje de las flores.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dissabte 11, a les 20.30 h 
i diumenge 12, a les 19 h
Entrada: taquilla inversa (pagament 
voluntari i al final de l’obra)

Els tres aniversaris 
de Rebekka Kricheldorf 

A través de 
l’escenificació 
de tres 
aniversaris 
successius 
d’una de les 
protagonistes, 

l’Irina, veiem la incomunicació, el tedi, el 
pessimisme i la crueltat present a la vida 
d’aquests personatges i en definitiva la 
decadència d’una classe social burgesa. 

Teatre Modern. Dissabte 25, a les 21 h 
Entrada: 15 € 

Kaddish RadiKals
Radikal Radial amb Blanca Pàmpols

Lectura dramatitzada 
de diferents peces 
breus que componen 
l’obra col·lectiva Contra 
l’oblit. 

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas. Diumenge 26, a les 12 h 

Jam Session
Trobada bimensual de músics pratencs 
i no pratencs per tocar en directe! 

La Capsa. Diumenge 19, a les 19 h 

Pau Vallvé en 
concert

Pau Vallvé 
ens presenta 
el seu nou 
treball Abisme 
Cavall Hivern 
Primavera i 
Tornar, un disc 

vivencial que parla dels canvis. 

La Capsa. Divendres 24, a les 21 h 
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a 
taquilla

Impostores + Cero a 
la Izquierda + Red n’ 

Rebel
Un triple concert 
a La Capsa que 
uneix a bandes 
futurs astres del 
rock! 

La Capsa. Dissabte 25, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

DANSA /// 
Atlas
Cia. La Coja 
Danza 
Atlas és una 
revisió crítica del 
cos i la imatge 
com a subjectes 

de memòria. Un diàleg circular que 
vincula cossos vius i cossos imatge.

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

Dijous teatre

Limbo
Cia. Les 
impuxibles  
Què passa quan 
t’identifiques amb 
un gènere que no 

és el que el teu cos determina? Limbo és 
la història d’un trànsit. Un espectacle de 
reflexió sobre què vol dir ser transgènere, 
sobre els seus reptes quotidians. 

Teatre Modern. Dijous 16, a les 20 h 
Entrada: 10 €



ENCARA POTS VISITAR
15È CLIC PART
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 19 de novembre

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

QUAN ÉREM PREOLÍMPICS
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 26 de novembre

NOVES EXPOSICIONS
La ficció laboral de Daniel Gasol

L’autor, amb la participació i col·laboració 
de la Plataforma d’afectats per l’amiant del 
Prat, vol trencar amb el mite laboral com a 
forma essencial i depenent de vida. Projecte 
guanyador de la Convocatòria d’Arts Visuals 
Unzip’17, en la modalitat Fotografia i Societat.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 24 de novembre fins al 31 de gener
Inauguració: divendres 24, a les 20 h

Xilografies. La fusta feta imatge
Les xilografies de la col·lecció Rubiralta i Garriga, realitzades entre els 
segles XVII i XIX en el taller dels Abadal, ens permeten acostar-nos a la 
societat preindustrial a Catalunya des de múltiples punts de vista.

Cèntric Espai Cultural. Del 24 de novembre fins al 13 de gener
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Advocats de cine amb Pere Azuara
Un recorregut pels clàssics de la filmografia anglosaxona en matèria 
legal/judicial. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dijous 16, a les 19.15 h

Deconstruint l’amor romàntic
Taula rodona amb Miguel Lorente, Nuria 
Varela i Lara Alcázar al voltant de l’amor 
romàntic i les relacions de parella. Organització: 
Assoc. Lletra Violeta 

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 27, a les 18 h 

El cine de Frida

Siempre Alice
Un tràgic diagnòstic canvia la vida de l’Alice, al mateix que també 
canvia la seva relació amb la família i amb el món, per sempre.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dijous 2, a les 17.30 h

Cine club 

La fille inconnue (La chica 
desconocida)
2016, Bèlgica. Idioma: francès (VOSE)
Una nit, després de tancar el seu consultori, 
la Jenny, escolta el timbre i decideix no obrir 
la porta. A l’endemà descobreix que la policia 
ha trobat una jove morta sense identitat. El 

sentiment de culpa fa que iniciï la seva pròpia investigació.

Cinema Capri. Dimecres 15, a les 20 h

Programació del Cine Capri
Estrena d’Asesinato en el Orient Express (24, 
25 i 26) Altres pel·lícules: El Secreto de 
Marrowbone i Operación Cacahuete 2. 
Per confirmar dates i horaris visiteu el web 
www.cinecaprielprat.com 
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QUÉ BONITO 
AMOR
Serenata d’arts visuals
El programa d’arts visuals 
es repensa, i ho fa amb 
creadors de la ciutat! 
Vine a la presentació de 
les propostes recollides 
i participaràs en una 
performance, una 
serenata  interpretada per 
un grup de dones del Prat. 
+ info: unzip.elprat.cat

Centre d’Art Torre 
Muntadas. Dissabte 25, 
a les 11.30 h 

Ràdio-teteria Sant Jordi-Ribera 
Baixa
La Ràdio-Teteria inicia les seves 
emissions! Us convidem a tots a 
participar-hi, degustar un berenar 
de tardor i a sumar-vos a la 
tertúlia veïnal.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 17, a les 17.30 h 

Linkafesta
Recorregut per mostres 
interactives, jocs i experiments 
per mostrar les possibilitats de les 
tecnologies de l’era digital, més 

enllà d’allò que estem acostumats a veure. Una jornada 
adreçada a tots els públics, però especialment al familiar. 

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dissabte 18, a les 16 h 

MÉS QUE CUINA
El dolç en l’alimentació 
infantil, amb Lina Ramírez

A partir de 
l’experiència 
d’una mare 
i d’alguns 
casos reals, 

reflexionarem sobre el 
consum de sucre refinat 
en l’alimentació infantil, 
descobrint alternatives sanes 
i apetitoses.

Centre Cívic Sant Jordi- 
Ribera Baixa
Dissabte 18, a les 11 h
Cal inscripció prèvia



TEATRE, MÚSICA I 
DANSA
Amagatall 

Cia. La 
Coja Dansa
Taller de dansa 
en família. Infants 
a partir de 5 anys
Investigarem 

des de la dansa, el joc i la diversió, els 
conceptes del pes i la lleugeresa, utilitzant 
un globus d’helli lligat a una corda.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 5, a les 12 h. Entrada: 4 €  

En companyia, 
amb el Circ Pistolet i en Sabanni
Tres artistes s’uneixen en aquest singular 
cabaret, perquè al circ com a la vida, 
sempre és millor caminar acompanyats!
Organització: La Xarxa

Teatre Modern. Diumenge 19, a les 12 h
Entrada: 6 €  

Concert familiar
2princesesbarbudes 

Les 2princeses-
barbudes ens 
explicaran la vida 
de les orenetes 
amb cançons que 
parlen de com fan 
el niu, dels seus 

viatges, dels seus cants i els seus somnis. 
Instruments de joguina i cançons d’estètica 
pop que faran les delícies de grans i petits! 

La Capsa. Diumenge 26, a les 12 h
Entrada: 6 € (menors de 3 anys entrada 
gratuïta)

LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Recomanada per a infants 
de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte  4. El llarg viatge de l’arc de 
Sant Martí amb Cia Teatre Kaddish
Dissabte  11. Contes de la mare natura 
amb Anna G. Cuartero
Dissabte  18. Contes, comtes i 
comptes! amb Santi Rovira 
Dissabte  25. Estels, llums i colors amb 
Anna García

L’HORA DELS NADONS
Concert de percussió amb perQuitxalla 

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 14, a les 17.30 h i 
dissabte 18, a les 10.30 h

LABORATORI DE LECTURA 
EN FAMÍLIA 
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
Els calaix de l’artista 
Biblioteca Antonio Martin
Dijous 30, a les 18 h

TALLERS
ART EN FAMÍLIA
Planeta verd
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
Una nova missió per descobrir plantes i 
animals que habiten al Prat i aprendre a 
cuidar el seu entorn. 

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

LA FÀBRICA
Per a infants de 6 a 9 anys
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic  Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Divendres, a les 17.30 h
Preu: 2 €
Divendres 10. Àlbum d’aventures!
Fes el teu àlbum de fotografies utilitzant 
la tècnica de l’Scrapbook

Divendres 24. 
La selva Lego 
WeDo
T’agradaria fer 
moure el teu 
animal fet amb 
peces de Lego? 

TALLER DE DIMECRES
Recomanat per a infants de 
4 a 8 anys
Estimem les fruites i les verdures! 
amb Cia. Teatre Kaddish
Aprendrem les bondats de fruites i 
verdures amb molta diversió! 

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 15, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia 

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Porta-auriculars 
fets amb tall làser
Crea el teu propi porta-
auriculars personalitzat 
amb un software de 
modelatge 3D

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dijous 16, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Activitats de lleure 
DE NOVEMBRE

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran. Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania. Horari: de 9 a 13 h . Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  www.pratgentgran.com

DEL 21 AL 30 DE NOVEMBRE
Exposició fotogràfica: 
OBJECTIU ITACA 
L’exposició vol mostrar la trajectòria de CordiBaix al 
Baix Llobregat en aquests 30 anys, amb l’objectiu de 
facilitar als ciutadans que la visitin una comprensió de 
la discapacitat que obri portes a la inclusió de totes les 
persones.
Organitza: CordiBaix - Federació d’Entitats de persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat
Inauguració el dimarts 21 de novembre, a les 11 h
Casal de Gent Gran el Remolar. Entrada lliure

DIMECRES 15
VISITA CULTURAL AL 
REFUGI 307
Visitarem un dels més de mil refugis 
construïts a la Guerra Civil. Podrem 
conèixer les condicions de vida que 
van tenir entre aquelles parets, així 
com visitar les seves dependències. 
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIMECRES 29
CAMINADA A BADIA DEL 
VALLÈS
Iniciem de nou el cicle de 
passejades de la Diputació de 
Barcelona, “A cent cap als cent”,  
per aquest curs 2017-2018. 
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades. Preu: 5 €
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Vols ser patge reial?

Patges reials en una carrossa de la Cavalcada.

Els infants del Prat que vulguin ajudar 
els Reis de l’Orient poden presentar 
candidatura per ser patge reial. Els nens 
i nenes d’11 a 14 anys que ho vulguin 
hauran de presentar la seva petició a 
l’OIAC dins d’un dels grups de partici-
pació: centres educatius de la ciutat (in-
fants de 6è de primària), grups i entitats 
participants en algun acte de la Cavalca-

da (joves d’entre 12 i 14 anys) o dins del 
col·lectiu Antenes Joves (joves de 1er i 
2n d’ESO). Els infants que estudien fora 
del Prat també podran presentar la seva 
candidatura directament l’Ajuntament.

Fins a l’1 de                                   
desembre

Amb totes les candidatures recollides 

abans de l’1 de desembre es farà un sor-
teig dins de cada un dels grups de par-
ticipació. El sorteig serà públic i se cele-
brarà el 12 de desembre al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa ❧

Podeu trobar tota la informació                         

i el formulari de candidatura a                                                             

www.elprat.cat/nadal

El 12 de desembre es farà un sorteig entre totes les candidatures

Hi poden participar tots els 
nens i nenes de la ciutat que 
tinguin entre 11 i 14 anys 
d’edat i vulguin ser 
patges reials

D’11 A 14 ANYS

El 12 de desembre se celebrarà 
un sorteig públic al Centre 
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
entre totes les sol·licituds 
presentades

SORTEIG PÚBLIC
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Nou impuls als tallers 
de suport a l’èxit escolar

Un total de 281 alumnes del Prat van 
participar el curs passat en els Tallers de 
suport a la promoció de l’èxit escolar, 
adreçats a alumnat de 1er d’educació 
primària fins a 4t de secundària obliga-
tòria (ESO). L’objectiu d’aquests tallers 
és oferir suport al procés d’aprenentatge 
d’aquests infants i joves, tot fent un se-
guiment i acompanyament intensiu de 
les seves tasques escolars. 

Aquesta actuació que impulsa l’Ajun-
tament s’emmarca en el Pla Educatiu 
d’Entorn del Prat (PEEP). Es tracta d’una 
iniciativa que va començar amb la prime-
ra signatura de conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament 
(curs 2005-2006) i a la qual s’ha anat do-
nant continuïtat i incorporant progressi-
vament algunes millores. 

Adaptat a cada centre

En aquesta darrera edició, i com s’està 
fent des de fa dos cursos escolars, es va 
destinar temps suficient per organitzar 
i planificar els objectius i els continguts 
rellevants a abordar centre a centre. 
D’aquesta manera s’han pogut configu-
rar propostes diferenciades i adaptades 
als  projectes educatius de cada centre. 

21 tallers en 14 espais

Al llarg del curs passat es van realitzar 21 

69.000 € 
municipals
De cara a aquest curs 2017-2018 
l’Ajuntament del Prat manté la 
partida pressupostària assignada 
als Tallers de suport a la promoció 
de l’èxit escolar, amb 69.000 €.

Amb l’objectiu d’ajudar infants i joves escolaritzats al Prat en el seu procés 
d’aprenentatge, fent un seguiment i acompanyament de les seves tasques escolars

Un taller de 
reforç de les 
matemàtiques.

tallers desenvolupats en 14 espais dife-
rents d’atenció: 9 escoles i 5 instituts pú-
blics que ho varen demanar. L’alumnat 
va ser proposat pel mateix centre. El re-

forç de la lectoescriptura, les matemàti-
ques i el suport a l’organització general 
de l’estudi van ser els motius centrals de 
la majoria de centres ❧
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Beques 
per a
estudis 
superiors

L’Ajuntament ha fet, per tercera vegada, 
una convocatòria de beques per facilitar 
els estudis superiors de la gent jove del 
Prat. Aquest curs s’han destinat 19.800 

euros a ajuts que poden ser de 100, 200 
o 300 € per estudiant. 

S’han rebut 135 sol·licituds, la majoria 
per a estudis universitaris però també 

per a cicles superiors i per a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes.

Durant aquest mes de novembre l’A-
juntament notificarà el resultat de les 
sol·licituds a les persones que n’hagin 
presentat alguna. L’ajut es pot justificar 
en concepte de despeses per matrícula, 
adquisició de material didàctic (llibres, 
equip de protecció individual, material 
informàtic...) o per les derivades del 
transport des del domicili fins al centre 
educatiu ❧

L’Ajuntament del Prat rep 135 sol·licituds

Aquest curs l’Ajuntament 
del Prat ha destinat 
19.800 euros  a ajuts que 
poden ser de 100, 200 o 
300 euros per estudiant

GAIREBÉ 20.000 EUROS

La justificació, en cas de tenir 
aprovat l’ajut, s’haurà de fer 
amb factures pel total de 
l’import concedit fins al 15 de 
desembre del 2017 a l’OIAC

MATRÍCULA, MATERIAL I TRANSPORT
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El Lloro s’apropa als instituts
per trobar-se amb l’alumnat

El Lloro, Serveis de Joventut, amb l’inici 
de curs, torna als instituts de la nostra 
ciutat amb diferents projectes:
[ Punt mòbil als patis: servei d’informa-
ció sobre activitats i temes que poden te-
nir interès per a l’alumnat. És un contacte 
directe i setmanal al centre formatiu.

Des de l’inici de curs, els Serveis Municipals de Joventut organitzen diverses 
activitats informatives i dinamitzadores als centres de secundària, batxillerat i FP

[ Tutories: sessions infor-
matives a les aules de 3r 
d’ESO on es comparteixen 
els diferents serveis que es 
desenvolupen des de la Re-
gidoria de Joventut.
[ Trobades amb delegats 
i delegades: jornada for-
mativa a l’inici de curs amb 
representants de l’alumnat 
per facilitar eines que els 
ajudin en la seva tasca al 
llarg del curs. Enguany es 
farà el 14 de desembre al 
Centre Cívic Jardins de la 
Pau, per aprendre la tècnica 
de Mindfulness per al millor 
desenvolupament de les se-
ves tasques.
[ Assessoria acadèmica 
i professional i les sales 
d’estudi: serveis que, des 
del Pla Jove, s’ofereixen als 
i les estudiants del municipi.

Totes les accions tenen 
com a objectiu l’intercanvi 
d’informació i d’interessos, 

facilitar l’estudi, fomentar la participació 
del mateixos joves com a agents de la 
seva realitat als seus centres i a la ciutat, 
així com establir una col·laboració con-
tinuada entre tota la comunitat educati-
va: professorat, AMPA, alumnes, delegats 
i delegades ❧

Una taula informativa d’El Lloro a un institut del Prat. 

[ Antenes: les antenes són grups 
d’estudiants dels diferents instituts de 
la ciutat que treballen com a “corres-
ponsals” de la informació entre iguals, 
generen activitats pròpies conjunta-
ment, participen en activitats de ciutat 
i les promocionen.
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El Ayuntamiento ayuda a hallar
trabajo a las personas en paro

De entre los programas que impulsa y 
con los que colabora el Ayuntamiento 
de El Prat, a través del Centro de Pro-
moción Económica (CPE), para mejo-
rar la empleabilidad e inserción labo-
ral de las personas en paro destacan 
los siguientes:

Programa 30 Plus

Este programa tiene como objetivo 
insertar laboralmente a personas en 
paro, preferentemente de entre 30 y 45 
años y bajo nivel formativo, para evitar 
que se conviertan en desempleadas de 
larga duración. La pasada edición del 
programa consiguió la contratación de 
30 personas en 24 empresas de El Prat 
(auxiliar administrativo, dependiente, 
mozo de almacén, comercial...). 

El CPE ha vuelto a solicitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) una 
nueva edición del programa 30 Plus, 
que proporciona una formación labo-
ral de entre 60 y 150 horas, totalmente 
subvencionada. También ofrece una 
subvención a las empresas para la con-
tratación de los participantes, equiva-
lente al salario mínimo interprofesional 
de entre 6 y 9 meses.

Las empresas o personas interesadas 
en este programa se pueden dirigir al 
CPE (c. Moreres, 48, tel. 934786878) y 
contactar con la técnica Marta Capde-
vila, capdevilar@elprat.cat.

Formació contínua

Un año más, el Ayuntamiento de El Prat  
colabora con la Fundació per a la Forma-

ció i l’Estudi Paco Puerto, de CCOO, solici-
tando la realización de 5 acciones forma-
tivas subvencionadas por el Consorcio 
para la Formación Continua de Cataluña 
y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

La formación se dirige a trabajadores/as 
en activo y tiene como objetivo su califi-
cación y perfeccionamiento. Este año se 
han solicitado los siguientes cursos: com-
munity manager (50 plazas), herramien-
tas de coaching nivel 1 (30 plazas), mind-
fulness (30 plazas), gestión del estrés (20 
plazas), atención al cliente del pequeño 
comercio en inglés (30 plazas).

Las personas interesadas pueden diri-
girse al Centro de Promoción Económi-
ca o bien preinscribirse por Internet en 
www.online.elprat.cat.

El Centro de Promoción Económica de El Prat despliega y colabora en diferentes 
políticas activas de empleo para las personas que buscan trabajo o quieren cambiarlo

Alumna en prácticas en la empresa pratense LED BCN.
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La empresa SUARA también acoge personas en prácticas en colaboración con el Centro de Promoción 
Económica.

Este año se está realizando en El Prat 
una nueva edición del programa Joves 
per l’Ocupació, que se dirige a jóvenes 
de entre 16 y 25 años y menores de 30 
con un 33 % discapacidad, en paro, inscri-
tos en el sistema de Garantía Juvenil, sin 
graduado o con graduado en ESO y que 
no han seguido estudiando. El programa 
ofrece una formación en alternancia con 
la experiencia práctica en empresas a fin 
de fomentar su inserción laboral y/o el 
retorno al sistema educativo.

Los jóvenes participantes tienen la 
oportunidad de recibir orientación y 
formación profesional en auxiliar de co-

mercio, de almacén, de cocina y camare-
ro, obtener el título de ESO y hacer prác-
ticas en una empresa, con la posibilidad 
de acceder a un contrato laboral de seis 
meses. Las empresas que contratan a 
estos jóvenes pueden solicitar una sub-
vención al SOC, equivalente al sueldo 
mínimo interprofesional.

La inserción del programa es del 60 
%, un porcentaje bastante elevado que, 
junto con el 20 % de jóvenes que deci-
den retornar al sistema educativo, per-
mite hacer una valoración muy positiva 
del proyecto. El programa está subven-
cionado por el SOC, el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social y el Fondo Social 

Europeo. Para más información se puede 
llamar al 934786878, Servei de forma-
ció del Centre de Promoció Econòmica, 
adfor@elprat.cat.

Treball i Formació  

Los programas de Treball i Formació son 
ejecutados por el Ayuntamiento y sub-
vencionados por diferentes administra-
ciones, con el fin de mejorar la experien-
cia laboral de los participantes mediante 
un reciclaje de conocimientos dentro de 
los ámbitos y sectores que los ocupen. 

Estos programas promueven la mejora 
de la empleabilidad de estas personas 
para favorecer sus posibilidades de in-
serción, así como sus hábitos laborales y 
aptitudes que se valoran en el mercado 
de trabajo actual.

Los perfiles de los participantes contra-
tados por los diferentes programas han 
sido operarios, encargados, auxiliares y 
técnicos de plan de empleo, desarrollan-
do, principalmente, tareas administra-
tivas en diferentes departamentos del 
Ayuntamiento y de mantenimiento de 
diferentes espacios e instalaciones muni-
cipales. La mayoría de las contrataciones 
han sido a jornada completa.

Otras administraciones 

Además del Ayuntamiento, otras admi-
nistraciones operan en El Prat con po-
líticas de empleo. Así, la Diputación de 
Barcelona ha permitido la contratación 
durante un año de 25 personas, que se 
incorporaron a lo largo de 2017. Una par-
te de las personas contratadas son deri-
vadas de Servicios Sociales.

El Área Metropolitana de Barcelona ha 
subvencionado la contratación de 34 
personas que en diciembre de 2017 fina-
lizarán contratos de diferente duración.

Por su parte, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) subvenciona dos pro-
gramas: por un lado, Trabajo y Formación, 
que ha facilitado la contratación de 18 
personas en paro no perceptoras de sub-
sidio por desempleo, y preferentemente 
mayores de 45 años, y 8 personas en paro 
beneficiarias de la renta mínima de inser-
ción; y otro programa del SOC es Treball 
als Barris, que se desarrolla en Sant Cos-
me. Las personas contratadas residen en 
el barrio y prestan sus servicios de jardi-
nería para mejorar el entorno ❧

Trabajador en prácticas en la empresa TXT, ubicada en el parque de negocios Mas Blau II. 

Joves per l’Ocupació
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PUBLICITAT
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El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat dipo-
sa d’un servei anomenat Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE) que s’encarrega 
de facilitar la creació de noves empre-
ses i l’inici efectiu de l’activitat i el seu 
desenvolupament. 

El PAE ofereix serveis d’informació, 
tramitació de documentació, assessora-
ment, formació i suport al finançament 
empresarial. Actualment, una desena 
d’empreses ja s’han constituït fent servir 
el PAE del Prat.

La nostra ciutat disposa d’aquest servei 
gràcies a un conveni que l’Ajuntament 

Al Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE) del 
Centre de Promoció 
Econòmica de 
l’Ajuntament 

del Prat va signar amb el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

Servei gratuït

El servei que es presta al PAE és gratuït i 
serveix per tramitar la constitució de les 
formes jurídiques dels empresaris in-
dividuals, societats civils particulars i la 

diferent tipologia de societats limitades, 
així com les comunitats de béns. També 
tramita el cessament d’activitat o baixa 
d’autònoms. 

Al web www.elprat.cat/economia 
trobareu formularis i més informació so-
bre el PAE i altres serveis del Centre de 
Promoció Econòmica ❧

Oficines del Punt d’Atenció a l’Emprenedor al Centre de Promoció Econòmia.

T’ajudem 
a crear una 
empresa
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Ignacio Martínez fue el ponente 
de la lección inaugural de este 
curso. Deleitó al público asistente 
con una amena conferencia sobre 
la paleontología y el amor. 

“Vivir con 
dignidad es 
el secreto 
de nuestra 
estirpe”

Ignacio Martínez Mendizábal
Paleontólogo
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En su conferencia en la lección inaugural del cur-
so, Ignacio Martínez habló de la importancia de 
la comunidad para avanzar como estirpe y como 
individuos, de cómo una especie tan débil como 
el ser humano ha sido capaz de no sucumbir en 
la selección natural del más fuerte; una confe-
rencia que refuerza el convencimiento de que la 
mejor manera de vivir de los hombres y mujeres 
es a través de la relación afectiva y pacífica con 
los demás, con nuestra comunidad. Se puede ver 
la conferencia en el Youtube del Ayuntamiento 
de El Prat.

¿Qué es para ti vivir con dignidad?
Para mí es lo que nos enseñaron nuestras ma-
dres cuando éramos pequeños. En resumen, yo 
diría que es respetarse a uno mismo y respetar 
a los demás.

¿Cómo llegas desde la paleontología a 
hablar de amor y de dignidad?
Como científico entiendo de huesos y de yaci-
mientos arqueológicos, pero lo que más me 
atrae es la historia de las personas, cómo lle-
gamos a entendernos. Los huesos antiguos, de 
milenios, nos permiten saber cómo se construyó 
eso que algunos llaman alma. Ya sé que es una 
palabra en desuso, pero tenemos que recuperar 
las palabras bonitas. Todos llevamos un alma 
paleolítica, que se basa en apreciar las cosas 
sencillas, las que son muy importantes y pocas.

Explicas que Darwin se planteó por qué 
una criatura tan endeble como el ser hu-
mano ha podido apoderarse de todo el 
planeta. 
La conclusión a la que llega Darwin es que hay 
una cosa que el ser humano hace muy bien, que 
es jugar en equipo, coordinarse, ir juntos. Forma-
mos sociedades y somos capaces de dar la vida 
por otros, somos una especie que ama, que es 
capaz de cooperar con los otros, especialmente 
cuando se trata de la propia parentela, con los 
que se comparten genes.

Hay otras especies que viven en comuni-
dades, como pueden ser las hormigas o 
las abejas. ¿Qué nos diferencia de ellas?
Que los seres humanos podemos escoger libre-
mente. La colaboración de las hormigas o las 
abejas es puramente instintiva. Darwin se en-
frentó a este dilema hace 150 años y lo resolvió 
con un párrafo esclarecedor: “Aquella tribu que 
contase con muchos miembros que, en razón de 
poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, 
fidelidad, obediencia, valor y simpatía, estuvie-

sen siempre dispuestos a ayudarse los unos a 
los otros y sacrificarse a sí mismos por el bien 
común, claro está que prevalecería sobre las de-
más y esto sería selección natural”.  

¿Cómo lo interpretas?
Los conceptos de patriotismo, fidelidad, obe-
diencia y simpatía son valores, y el amor, en 
cambio, es un sentimiento. Creo que ésta es la 
base biológica para entender qué es la sociedad 
humana. Lo que hace que podamos dar la vida 
por otro no son los genes sino los ideales y los 
valores que compartimos, y éstos se ligan con la 
argamasa que produce el amor.

Explícanos algún ejemplo en el que la pa-
leontología nos ayude a entender estos 
conceptos
En los yacimientos de Atapuerca se encontró el 
cráneo de una niña de 12 años en el que mor-
fológicamente se apreciaba que esa niña sufrió 
una enfermedad que la incapacitaba para vivir 
autónoma. La niña vivió 12 años, lo que signi-
fica que no fue abandonada ni repudiada como 
habría hecho cualquier otra especie animal, sino 
que fue cuidada y muy probablemente amada. 

Desde un punto de vista más negativo, 
la civilización también es muy destructi-
va con ella misma. ¿No hemos aprendido 
nada de nuestros ancestros?
A pesar de los grandes conflictos actuales, creo 
que nunca en la historia de la humanidad la civi-
lización ha sido tan pacífica como ahora. Hemos 
ganado en valores, como la liberación de la mu-
jer, la abolición de la esclavitud, etc. Todos son 
avances hacia la dignidad. Este es el camino, o 
tenemos esa visión del mundo o no habrá mun-
do. O es así o no seremos.

Durante la presentación del nuevo curso se 
ha hablado del proyecto que se está traba-
jando en El Prat para facilitar el engranaje 
de la cultura, la educación y la comunidad 
como herramientas de transformación de 
la sociedad. ¿Qué te ha parecido?
Se ha hablado de utopía, de una utopía posible. 
A mí también me lo parece, y me ha gustado 
mucho el convencimiento de vuestros políticos y 
de la comunidad educativa en este empeño. Di-
cen que lo bueno de soñar es que cuando llega 
la realidad, estamos preparados. Para mí ha sido 
un lujo poder aportar mi granito de arena a este 
sueño tan bonito ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

A pesar de los grandes 
conflictos actuales, creo 
que nunca en la historia 
de la humanidad la 
civilización ha sido 
tan pacífica como 
ahora. Hemos ganado 
en valores, como la 
liberación de la mujer, 
la abolición de la 
esclavitud, etc. Todos 
son avances hacia la 
dignidad. Este es el 
camino, o tenemos 
esa visión del mundo 
o no habrá mundo. O 
es así o no seremos.

Los conceptos de 
patriotismo, fidelidad, 
obediencia y simpatía 
son valores, y el 
amor, en cambio, 
es un sentimiento. 
Creo que ésta es la 
base biológica para 
entender qué es la 
sociedad humana. Lo 
que hace que podamos 
dar la vida por otro no 
son los genes sino los 
ideales y los valores 
que compartimos, y 
éstos se ligan con la 
argamasa que produce 
el amor.
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Novetats al Club Esport Jove:
hípica, pàdel, skate, dansa urbana...

El 2 d’octubre passat es van iniciar les 
activitats del Club Esport Jove, amb la 
nova oferta d’activitats i tallers per als 
membres del club (adolescents i joves 
del Prat de 12 a 18 anys), que inclou ac-
tivitats com hípica, pàdel, skate o dan-
ses urbanes.

Enguany, els i les joves de 16 a 18 anys 
aniran al CEM Sagnier i podran partici-
par en el programa Prat Activitats, a la 
piscina i a la sala de fitness. Els adoles-
cents de 12 a 15 anys, en canvi, conti-
nuaran anant al CEM Estruch, on podran 

Una altra novetat d’aquest curs és que els i les joves de 16 a 18 anys apuntats al Club 
van al CEM Sagnier, mentre que els adolescents de 12 a 15 continuaran a l’Estruch

gaudir d’activitats dirigides 
com zumba, ciclo indoor, esca-
lada, vòlei, frontó i piscina.

Tots els membres del Club 
podran inscriure’s a fer dife-
rents tallers a un preu molt as-
sequible: 15 €/trimestre.

Què ofereix el Club 
Esport Jove?

El Club dona accés a activitats i 
tallers exclusius per a membres 
del Club, que poden ser nois i 
noies de 12 a 18 anys que viuen 
o estudien a la nostra ciutat. 

Inscripcions

Per inscriure’s al Club Esport 
Jove cal tramitar la inscripció 
en línia al web www.online.

elprat.cat, o bé a les oficines 
de la Secció d’Esports (pl. de 
la Vila, 9), i abonar els 20 € de 
quota per temporada.

Un cop tramitada la inscrip-
ció s’ofereix al noi o noia un 
carnet personal i intransferible 

per accedir als complexos esportius a 
fer les activitats. L’horari és de dilluns 
a divendres, de 15 a 18 h. Les activitats 
mensuals i els tallers trimestrals es faran 
en horaris i indrets determinats ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Una classe de ciclo indoor a l’Estruch amb membres del Club Esport Jove.

Al Sagnier i a l’Estruch
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Els instituts tasten la vela

Adolescents practicants de vela a la platja del Prat. 

Aquest curs es posa en marxa un nou 
programa adreçat a tot l’alumnat de 
primer d’ESO dels centres educatius 
de la ciutat. Es tracta d’un programa 
d’iniciació als esports nàutics que 
comptarà amb tres sessions. En pri-
mer lloc, l’equip tècnic de la Federació 
Catalana de Vela impartirà una classe 
teòrica al mateix centre educatiu, se-

guida d’una jornada d’activitat nàuti-
ca en horari lectiu al Centre Municipal 
de Vela, que es complementarà amb 
una segona jornada d’activitat opcio-
nal en dissabte al matí.

Activitat gratuïta

L’activitat serà gratuïta per a l’alumnat i 
per als centres educatius, inclòs el des-

plaçament en autocar al Centre Muni-
cipal de Vela per a la jornada d’activitat 
nàutica.

L’objectiu d’aquest programa és que 
tot l’alumnat de secundària del Prat 
tingui l’oportunitat de conèixer i tastar 
l’esport de la vela, i que visquin més a 
prop d’aquest extraordinari actiu que és 
el nostre litoral ❧

A partir d’aquest curs, tot l’alumnat pratenc de 1r d’ESO podrà participar en un 
programa gratuït d’iniciació als esports nàutics al Centre Municipal de Vela del Prat

El programa preveu una classe 
teòrica al centre educatiu i 
dues jornades pràctiques al 
Centre Municipal de Vela

TEÒRICA I PRÀCTICA

L’Ajuntament vol així donar a 
conèixer i promoure l’esport 
nàutic entre l’alumnat 
adolescent de la ciutat

PROMOCIÓ DE LA NÀUTICA
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El mes de novembre aplega al Prat tres importants curses 
a peu. D’una banda, el 5 de novembre, la Mitja Marató (que 
també inclou una cursa de 5 km i una de marxa atlètica, 
també de 5 km). El 12 de novembre se celebrarà la cursa 
solidària “Running 1900”, que organitza el RCD Espanyol 
i la Fundació del Club, amb final al terreny de joc de 
l’estadi perico. Finalment, el 19 de novembre se celebrarà 
la tradicional Cursa per la Vida, organitzada per la junta 
local del Prat de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

NOVEMBRE, EL MES DE LES CURSES AL PRAT

El 7 d’octubre passat va tenir lloc el 
Primer Torneig de Petanca Interclubs 
Ciutat del Prat, en el qual van participar 
els 5 clubs de petanca de la ciutat 
que actualment estan actius: CP 
Prat, CP Marina-Llevant, CP Ciudad 
de Consuegra, CP Catalunya-Prat. i 
CP Sant Cosme-Prat. El guanyador 
d’aquesta primera edició ha estat una 
tripleta del CP Sant Cosme Prat.

PRIMER TORNEIG DE PETANCA INTERCLUBS CIUTAT 
DEL PRAT

Les instal·lacions del club Pàdel 
Barcelona – el Prat van acollir, el cap 
de setmana del 6, 7 i 8 d’octubre, 
el campionat d’Espanya absolut de 
seleccions autonòmiques, amb la 
participació de 15 equips masculins i 15 
de femenins. La competició va atreure 
un gran nombre de públic. Andalusia va 
guanyar en categoria masculina i Madrid 
en femenina. Catalunya va quedar 
tercera en totes dues categories. 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES AL PRAT

CLUB BÀSQUET PRAT

La temporada a la lliga LEB Or ja ha començat i el primer equip 
del Club Bàsquet Prat ho ha fet amb bon peu. El conjunt, que 
compleix el quart curs a la categoria, ha arrencat el campionat 
sumant 3 victòries i una derrota en les primeres 4 jornades 
disputades. El CB Prat enceta una nova etapa, amb un equip 
totalment renovat i amb l’estrena del nou cos tècnic encapçalat 
per Arturo Álvarez. El repte per a aquest curs és fer un pas més a 
la categoria i millorar els registres de les darreres temporades. 
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TORNEIG DE BEACH TENNIS

La platja del Prat ha estat escenari de la tercera edició del 
Torneig de Festa Major de Tennis Platja que organitza el 
Beach Tennis Prat. Hi han participat 45 parelles dividides 
en categories masculina, femenina i mixta. Aquesta és 
la tercera cita de l’any del Tennis Platja després dels 
torneigs de maig i juliol i la novena des del naixement de 
l’entitat pratenca ara fa tres anys. Vídeo a www.elprat.tv

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS BASE DE L’AE PRAT

L’Associació Esportiva Prat ha celebrat la presentació dels seus 
equips de futbol base per a aquesta nova temporada, una cita que 
s’ha convertit en un clàssic de l’inici del nou curs i que ha tingut lloc 
a la gespa del Municipal Sagnier, on han desfilat, d’un en un, els 26 
equips que enguany formen part del futbol de formació del club 
pratenc. Des dels equips més petits, els promesa i prebenjamins, 
fins els conjunts juvenils, enguany seran més de 400 futbolistes.

TRIATLÓ INFANTIL

L’1 d’octubre el Club Prat Triatló 1994 va organitzar la 
7a edició del Triatló Infantil a les instal·lacions del CEM 
Sagnier. Des de prebenjamins fins a juvenils, els nens 
i nenes participants van fer la prova de natació a la 
piscina del Sagnier, la secció de ciclisme als carrers del 
voltant de l’equipament i la prova de cursa a peu a la 
pista d’atletisme Moisés Llopart. Enguany es va tornar 
a arribar al límit d’inscripcions i hi van participar 200 
nens i nenes vinguts de clubs d’arreu de Catalunya. 

AIKIDO

El Katalonia Sakura Grup Prat ha organitzat un seminari 
d’aikido al pavelló del CEM Sagnier. El curs ha comptat amb 
la col·laboració de l’Associació d’Aikido de Catalunya i hi han 
participat especialistes en aquesta art marcial procedents de 
clubs d’arreu de Catalunya. L’aikido és una art marcial no violenta 
en la qual es tracta d’autodefensar-se sense arribar a infligir 
cap mal al rival. El seminari ha servit també per realitzar els 
exàmens de nivell que organitza l’Associació Catalana d’Aikido. 
El Katalonia Sakura Grup porta des del 2006 promocionant 
aquest esport no competitiu a les instal·lacions del CEM Julio 
Méndez, i compta amb 34 socis i sòcies. Vídeo a www.elprat.tv
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