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Fermí Marimón, nomenat Fill
Predilecte del Prat; Josep Mayol
i Àngel Garcia, Fills Adoptius
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EL PRAT

2

gener

18

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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Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a
www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.

NOTA: En realitzar-se el repartiment d’aquesta revista en període electoral,
i atenent a la modificació de la LOREG de la Llei Orgànica 2/2011, del 28 de
gener, i a altres instruccions publicades per la Junta Electoral Central, el present
número no conté els habituals articles d’opinió dels grups polítics municipals.
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El Calendari del Delta del 2018,
dedicat als fruits i les llavors
El tradicional Calendari del Delta, que l’Ajuntament del Prat ha
editat cada any des del 1992, dedica l’any 2018 als fruits i a les
llavors. El calendari mostra una selecció d’imatges d’espècies
vegetals del nostre territori com la boga, el passacamins marí,
el llentiscle o l’estepa blanca, que es poden trobar al llarg de les
estacions de l’any. El Calendari del Delta, que cada any es dedica a una temàtica diferent, ha compartit al llarg del temps la ri-

quesa d’un dels principals reservoris de biodiversitat del nostre
país. Aquest calendari està disponible als taulells d’atenció al
públic de tots els edificis municipals, i també podeu descarregar-vos-el —així com també els 26 anteriors— a www.elprat.
cat/turisme-i-territori. Si sou col·leccionistes del Calendari
del Delta i us falta el d’algun any podeu enviar un correu electrònic a mediambient@elprat.cat i us els farem arribar

❧

EL PRAT

5

gener

Un verdum menjant els fruits vermells del llentiscle, un dels arbustos
mediterranis més freqüents al Delta.

El passacamins marí és una planta perenne pròpia de les dunes del Delta.

Fruits de roser caní, a la vora del Llobregat.

La xicoia o dent de lleó té uns pèls sedosos que funcionen com a
paracaigudes que el vent se’ls emporta ben lluny.
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E

l passat mes de novembre es va celebrar al Prat un ple extraordinari per nomenar Fill Predilecte de la ciutat Fermí
Marimón i Fills Adoptius Josep Mayol i Àngel Garcia. Malauradament, l’Àngel ja no hi és, però sí el seu testimoni
i la llavor de la seva tasca.
Tots tres han estat i són referents obligatoris del món de la cultura, la creació, la producció, el dibuix, la pintura i el
cinema. Les seves trajectòries professionals i la seva fecunda llavor expliquen la vitalitat i l’empenta que aquestes
disciplines tenen avui al Prat. No és casualitat, i ells en són els veritables precursors.
La ciutat que construïm, el Prat de les persones, ha de ser una ciutat educadora, amb molts i diversos referents
socials compromesos per a aquest fi. I el Fermí, el Josep i l’Àngel ho són i per això els estem profundament agraïts.

Les seves trajectòries
professionals i la seva
fecunda llavor expliquen
la vitalitat i l’empenta que
aquestes disciplines tenen
avui al Prat. No és casualitat,
i ells en són els veritables
precursors.

Entre totes les seves qualitats, voldria destacar-ne algunes de rellevants per a la ciutat i absolutament vigents
i més necessàries que mai. La seva categoria com a creadors culturals ha estat acreditada amb escreix i
desenvolupada amb pocs recursos i molta passió. La dimensió docent de la seva vocació ha estat visible en
nombrosos col·laboradors i alumnes, molts dels quals han seguit el seu mestratge. Els tres han fet escola en
les seves disciplines i amb la seva personalitat. I el Prat sempre hi ha estat present, com a context social de
referència. I sobretot vull destacar la seva categoria humana com a pratencs i compromesos amb el bé comú i el
seu compromís de construir una societat més culta i més humana, i per tant, millor. El vostre llegat estarà sempre
present amb nosaltres.
En nom del consistori, moltes gràcies Fermí, Josep i Àngel.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Moltes gràcies Fermí, Josep i Àngel

E

l pasado mes de noviembre se celebró en El Prat un pleno extraordinario para nombrar Hijo Predilecto de la
ciudad a Fermí Marimón e Hijos Adoptivos a Josep Mayol y Àngel Garcia. Desgraciadamente, Àngel ya no está
aquí, pero sí el testimonio de su persona y la semilla de su tarea.
Los tres han sido y son referentes obligados del mundo de la cultura, la creación, la producción, el dibujo, la
pintura y el cine. Sus trayectorias profesionales y su fecunda semilla explican la vitalidad y el empuje que sus
disciplinas tienen hoy en El Prat. No es casualidad, y ellos son los verdaderos precursores.

Sus trayectorias
profesionales y su fecunda
semilla explican la vitalidad y
el empuje que sus disciplinas
tienen hoy en El Prat. No es
casualidad, y ellos son los
verdaderos precursores.

La ciudad que construimos, El Prat de las personas, debe ser una ciudad educadora, con muchos y diversos
referentes sociales comprometidos con esta finalidad. Y Fermí, Josep y Àngel lo son y por eso les estamos
profundamente agradecidos.
Entre todas sus cualidades, quisiera destacar algunas relevantes para la ciudad y absolutamente vigentes y
más necesarias que nunca. Su categoría como creadores culturales, acreditada con creces y que desarrollaron
con pocos recursos y mucha pasión. La dimensión docente de su vocación, visible en numerosos colaboradores
y alumnos, muchos de los cuales han seguido su maestría. Los tres han hecho escuela con sus disciplinas y con
su personalidad. Y siempre ha estado El Prat presente, como contexto social de referencia. Y, muy importante,
quiero destacar su categoría humana como pratenses comprometidos con el bien común y su compromiso con
construir una sociedad más culta y más humana y, por tanto, mejor. Vuestro legado estará siempre presente
con nosotros.
En nombre del consistorio, muchas gracias, Fermí, Josep y Àngel.
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Les 4 claus
[1]
L’auditori del Cèntric Espai
Cultural va acollir, el 24 de
novembre, un ple municipal
extraordinari i solemne.

El Prat honora
Fermí Marimón,
Josep Mayol
i Àngel Garcia

[2]
Tots tres nomenaments
s’han fet a proposta de
l’Associació d’Amics de
l’Art del Prat (AAAP) i de
l’Associació de Suport a
la Creació i la Producció
Audiovisual al Prat (ASCAP).

[3]
L’Ajuntament vol honorar
aquelles persones que, per
la seva trajectòria personal
o professional, mereixin la
consideració i agraïment
oficials, per haver destacat
de forma extraordinària en
la realització d’activitats
que hagin redundat en
benefici de la ciutat.

[4]
En nom d’Àngel Garcia,
nomenat Fill Adoptiu a títol
pòstum, va recollir el premi
el seu nebot Lluís Martínez.

L’

auditori del Cèntric Espai Cultural va
acollir, el 24 de novembre, un ple municipal extraordinari i solemne en què,
per unanimitat, es va nomenar Fermí
Marimón i Marimón com a Fill Predilecte del Prat, i Josep Mayol Collell i Àngel
Garcia Vidal com a Fills Adoptius. En el
cas d’Àngel Garcia, ha estat nomenat Fill
Adoptiu a títol pòstum.
Tots tres nomenaments s’han fet a
proposta de l’Associació d’Amics de
l’Art del Prat (AAAP) i de l’Associació de
Suport a la Creació i la Producció Audiovisual al Prat (ASCAP).
Què signifiquen aquests
nomenaments?
Amb les distincions de Fill Predilecte o
Filla Predilecta (per a persones nascudes al Prat) i de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva (per a nascuts/des fora del municipi) l’Ajuntament vol honorar aquelles
persones que, per la seva trajectòria
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personal o professional, mereixin la consideració i agraïment oficials, per haver
destacat de forma extraordinària en la
realització d’activitats que hagin redundat en benefici de la ciutat.
[ FERMÍ MARIMÓN
Nascut al Prat l’any 1932, ha estat vinculat a l’àmbit de l’exhibició cinematogràfica, primer des del cinema Monmari
(1946-1980) i des del 1967 des del Capri, que ha esdevingut un equipament
emblemàtic del Prat. Va ser un dels promotors del cinema amateur pratenc
i ha estat reconegut amb nombroses
distincions nacionals i internacionals.
En la seva vessant com a director destaquen Ballet burlón (1956), Darrere la
porta (1973), Un paraíso perdido (1974),
Flash-hamlet (1974) i L’exhibidor (1978).
Ha estat productor de Peraustrínia 2004
(1991), primer llargmetratge d’animació
en català i Premi Sant Jordi de Cinema, i

18

Fermí
Marimón, en
el moment
de rebre
l’escultura
commemorativa
de mans de
l’alcalde, Lluís
Tejedor.
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El regidor de
Cultura, David
Vicioso, durant
el discurs de
proposta dels
nomenaments.

Pactar amb el gat (2007). Ha estat Premi
Ciutat del Prat (2009), membre d’honor
de l’Acadèmia del Cinema Català (2010) i
Premi Memorial Paco Candel (2012), entre d’altres distincions.

important tasca pedagògica. Eminent
paisatgista, ha exposat a diferents ciutats, amb més de cent exposicions individuals. Ha estat Premi Ciutat del Prat
(2010).

[ JOSEP MAYOL
Nascut a Llagostera l’any 1934, és pintor
i dibuixant. Es va instal·lar al Prat a principis dels anys seixanta. Va ser un dels
promotors de l’Escola de Dibuix, que es
va inaugurar el 1976. Ell en va ser director de l’escola i hi va desenvolupar una

[ ÀNGEL GARCIA
Nascut a Barcelona el 1923 i mort al
Prat el 2016, va arribar a la nostra ciutat
de ben petit. Va compaginar diferents
feines amb estudis artístics a la Llotja
de Barcelona. De jove va començar a
treballar a la productora Balet i Blai. Va

participar en el primer film d’animació
espanyol, Garbancito de la Mancha. A
partir de la dècada dels seixanta va participar en diferents sèries d’animació i
publicitat. Entre altres, va treballar a la
sèrie Don Quijote de la Mancha (19791980), va ser l’autor del curt Max, el gos
perdut (1970 i 1993) i El bailarín (1984).
Va dirigir i crear personatges a Peraustrínia 2004 (1991). Va ser un dels fundadors de l’Associació Amics de l’Art del
Prat, que va presidir del 1995 al 2005. Va
ser Premi Ciutat del Prat (2011)

❧

Altres fills
predilectes i
adoptius

L’alcalde, Lluís
Tejedor, lliura
el diploma de
Fill Adoptiu a
Josep Mayol.

Des de la recuperació dels
ajuntaments democràtics, han
estat nomenats fills predilectes
i adoptius del Prat les següents
persones: Ramon Roigé (advocat),
Antonio Martín (alcalde), Jaume
Codina (historiador), Ramona Via
(llevadora i escriptora) i Moisès
Llopart (atleta i promotor esportiu).

Vídeos de l’acte
A www.elprat.tv trobareu
el vídeo sencer del ple
extraordinari del 24 de
novembre, així com un vídeo
informatiu de l’acte.
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Lluís
Martínez,
nebot d’Àngel
Garcia, recull
el diploma en
nom del seu
oncle, mort
l’any passat.

VIDA PRATENCA

MÉS DE 400 ALUMNES DE 6È PARTICIPEN A L’ACTIVITAT DE DESCOBERTA
DEL DELTA
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En els primers mesos del curs escolar, i dintre de la
programació d’educació ambiental, més de 400 alumnes de 6è
de 9 escoles del Prat han participat en l’activitat “Coneguem
el Delta”, que permet descobrir els Espais Naturals del Riu i
la seva riquesa botànica i faunística. L’activitat conclou amb
una activitat a l’aula on els i les alumnes posen en comú
el número i el nom de les espècies d’aus, invertebrats,
vegetals i rastres que han trobat a la sortida de camp. En
total, han elaborat un cens de 54 espècies diferents que
corresponen a 22 aus, 13 vegetals, 16 invertebrats i 11 rastres.

18

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
De juliol a setembre, la ciutadania i diverses entitats del
Prat van plantejar més de 500 propostes per millorar la
ciutat en el marc dels pressupostos participatius. Després
de ser-ne analitzada la viabilitat tècnica i l’adequació als
criteris establerts, s’han seleccionat finalment 35 propostes,
que han passat a la fase de votació. Les propostes
que obtinguin més vots, i fins a esgotar el pressupost
d’1 milió d’euros anual previst, seran executades per
l’Ajuntament durant els anys 2018 i 2019. Podeu votar
a través del web https://millorambtu.elprat.cat/

PRÀCTIQUES EN EMPRESES A L’ESTRANGER
Enguany, tres alumnes del programa Sefed de simulació
d’empreses del Prat han fet estades Erasmus+ de pràctiques
en empreses reals a l’estranger: l’Àlex Martí ha estat 8
setmanes a Dublín, mentre que la Marta Arnau i el Sergi Calero
(primers per l’esquerra a la foto) han passat 5 setmanes a
Exeter (Anglaterra), allotjats amb famílies. El Sefed l’impulsa i
coordina la Fundació Inform, de la qual l’Ajuntament del Prat
és patró i soci fundador des del 1990. Les estades Erasmus+
del sector de formació professional permeten a l’alumnat
millorar les competències lingüístiques i administratives.

EL PRAT CELEBRA EL DIA DE LES CIUTATS EDUCADORES
El dia 30 de setembre es va celebrar al Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa l’acte central del Dia de les Ciutats
Educadores, amb una conferència a càrrec del doctor
en antropologia social i cultural Iván Alvarado, al voltant
del paper de les ciutats en l’educació. Posteriorment es
va fer un debat amb diferents membres de la comunitat
educativa de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

UN CLICK PER LES DONES AMB HISTÒRIA
El passat 29 de novembre, comunitat educativa, veïnat, entitats i serveis del barri de Sant Cosme es van reunir al pati interior,
popularment conegut com “el rosco”, del Bloc 1 (primer de la remodelació del barri) per fer-se la fotografia del Click per les
dones, trobada anual per rebutjar, conjuntament, la violència masclista. Com a novetat, al carrer del Riu Llobregat, l’alumnat
de 4t d’ESO de l’Institut-Escola del Prat va presentar un treball artístic al voltant del tema de la violència masclista.

LA GUERRA DEL FRANCÈS, BECA JAUME CODINA
El jurat de la Beca Jaume Codina
Vilà de recerca d’història local, de
l’Ajuntament del Prat, ha seleccionat
com a mereixedor de la beca el treball La
Guerra del Francès al Prat de Llobregat,
de l’historiador Roger Mirabent. El jurat
considera que la proposta de Mirabent
és d’interès perquè aquest període, al
Prat, tot i haver estat tractat en alguns
treballs publicats, no compta amb un
estudi global que n’analitzi tots els
aspectes. El jurat també considera
interessant el segon projecte presentat,
de l’historiador Roger Gonce: Sant
Cosme. La transformació i dignificació
d’un barri. (Foto: Escena de la Guerra
del Francès, de Joseph-Bernard Flaugier
(1808), Museu Militar del Castell de
Montjuïc).

NOVA EDICIÓ DEL MERCAT D’INTERCANVI DE JOGUINES
El Mercat d’Intercanvi de Joguines ha celebrat
la 6a edició, organitzat per les AMPA/AFA
de la ciutat i famílies de les escoles bressol
municipals amb la col·laboració de diverses
entitats. Enguany s’ha tornat a repetir
l’èxit d’aquesta iniciativa conjunta, amb
un elevat nombre de joguines recollides
als centres educatius i l’assistència al
mercat de nombroses famílies que van
passar durant el matí del 2 de desembre
per la plaça de Catalunya a recollir una
joguina i participar en les activitats
organitzades. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

13

gener

18

Una auxiliar de conversa en anglès, treballant en una aula d’una escola de primària del Prat.

El programa Educació, Cultura i
14 Comunitat comença a caminar
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S’han reforçat alguns projectes iniciats en cursos anteriors i se n’han començat
de nous, alhora que ja s’està treballant per implantar-ne més en cursos vinents

L’Ajuntament del Prat ha posat en marxa, aquest curs escolar 2017-2018, el
programa Educació, Cultura i Comunitat, que articula una xarxa d’agents
educatius i culturals (escoles i instituts,
equipaments, associacions...) per generar projectes educatius innovadors, dins
i fora dels centres, vinculats a l’entorn
social. L’objectiu final és contribuir al
desenvolupament cultural de les persones del Prat al llarg de la vida, com a
motor de transformació social.
El programa s’ha començat a desplegar ja als centres educatius amb nous
espais de treball compartits entre tècnics municipals, professorat, entitats
culturals, AMPA i experts.

Aquests nous espais de relació es
concreten de tres estadis diferents: laboratoris —espais de construcció de

Formació en anglès
al professorat
A l’octubre es va obrir una formació
al professorat en metodologia
AICLE, que dóna eines per impartir
diverses assignatures en anglès.
S’hi han apuntat 21 docents d’11
centres del Prat. Donat que hi
ha llista d’espera es farà una
altra edició properament.

projectes—, entorns d’aprenentatge
—espais de formació i d’intercanvi
d’experiències— i projectes —espais
d’acció educativa directa—:
Projectes en marxa
Els projectes són processos educatius de
llarga durada (mínim un any) desenvolupats a les escoles amb la col·laboració
d’entitats culturals, AMPA i professionals
externs.
Aquest curs ja funciona el projecte
Entreinstruments, iniciat l’any passat,
de formació instrumental dins l’horari
lectiu. Es fa a 4 escoles promogut per
l’Escola Municipal de Música. També es
desenvolupa, des de fa anys, el projec-

PROJECTES CONSOLIDATS

Aquest curs continuen,
reforçats, projectes ja
consolidats com el Lècxit,
de foment de la lectura,
Entreinstruments i anglès
PROJECTE S NOUS

Aviat començaran nous
projectes sobre teatre, dansa,
arts visuals i plàstiques
i món contemporani,
que se sumen al projecte
d’anglès, tot just iniciat
PENSANT EN EL CURS VINENT

Els centres culturals del Prat expliquen accions formatives tecnològiques a docents en el Seminari de
coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i del coneixement.

Amb el nou any s’obriran
laboratoris de construcció
de projectes col·laboratius,
que es posaran en
marxa el curs vinent.

Prat, l’Associació d’Amics de l’Art del Prat i
una professional de la dansa.
També es posarà en marxa el projecte
Connexions, col·laboratiu entre els diferents instituts i el Cèntric, per treballar un
tema comú de la societat contemporània
des de diferents matèries (audiovisual, literatura, història, teatre).
Els laboratoris

Amics de l’Art proposa un Master Gender per cuinar un projecte artístic col·laboratiu amb professorat de
l’Escola Pepa Colomer sobre el tema del gènere, experiència pilot del projecte Modulacions – La Paraula
del curs passat.

te Lècxit de foment de la lectura, amb
la participació de persones voluntàries.
Aquest curs s’ha iniciat a 2 escoles i ja
n’arriba a 7.
Fa poques setmanes es va posar en
marxa el projecte d’anglès a 4 escoles, 2
instituts i a l’Escola d’Adults, amb la incorporació d’auxiliars de conversa nadius.

Projectes a punt
de començar
A partir del mes de gener es posaran en
marxa diferents projectes d’educació artística: teatre, dansa i arts visuals i plàstiques. Hi col·laboraran l’Escola de Música,
el Teatre Kaddkish, l’Associació de Suport
a la Creació i la Producció Audiovisual al

Els laboratoris de propostes pràctiques
són espais de disseny de futurs projectes
educatius, entre l’Ajuntament, professionals i centres educatius, que permeten
donar resposta a problemàtiques comunes dels centres educatius. A partir del
gener es posaran en marxa laboratoris
de literatura, tecnologia i ciència, cultura
popular i anglès, per posar en marxa els
projectes el curs vinent.
Entorns d’aprenentatge
Es crearan espais de formació, debat, coneixement i reflexió, adreçats a tots els
agents implicats, per avançar en la innovació educativa, compartint i transferint
coneixements dels projectes en curs i coneixent pràctiques educatives que hagin
funcionat en altres contextos

❧
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

Número 236 Gener 2018 (del 18 de desembre al 31 de gener)

#4RAONS:
JOAN COLOMO

Joan Colomo puja a l’escenari
de La Capsa dins del projecte
#4Raons, per treballar i establir
relacions amb gent i grups de la
ciutat i presentar el seu darrer
treball: Sistema, un disc en
solitari que representa una de
les sorpreses més interessant i
refrescants de la temporada.
La Capsa. Divendres 19 de
gener, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

RENARD O EL
LLIBRE DE LES
BÈSTIES

CIA. TEATRE OBLIGATORI

Recomanat per a infants a
partir de 6 anys

La fabulosa furgo-restaurant que
regenta Fèlix ens transporta a la
cort dels animals on Renard, la
guineu, no veu amb gaire bons ulls
que les bèsties hagin escollit
el Lleó com a rei.
Premi a la crítica al millor
espectacle familiar 2016
Premi Butaca 2017
Organització: La Xarxa
Teatre Modern
Diumenge 21 de gener, a les 12 h
Entrada: 6 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

T EATRE

ROMEO Y JULIETA, UNA MIRADA DISTINTA

KADDISH RADIKALS

Biòpic Llobregat. Part I: Buenaventura Tamayo
El cicle de lectures del Kaddish posa el seu focus en
artistes del Prat. Aquesta primera sessió es centra
en la figura de Buenaventura Tamayo. Una mostra
de diverses disciplines, totes travessades per
l’espontaneïtat genial de l’artista autodidacte.
A càrrec de Laura Tamayo

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 14 de gener, a les 12 h

III CONCERT SOLIDARI
DE LA FUNDACIÓ
RUBRICATUS amb

M ÚSICA

LABANDATONPARE

Bona música
i bon rotllo!
Labandatonpare
ofereix
aquest
concert
solidari en benefici de la Fundació
Rubricatus, entitat pratenca que
promou i fomenta la integració
social efectiva de les persones amb
discapacitat intel·lectual mitjançant
la inserció laboral i la prestació de
serveis de teràpia ocupacional.

La Capsa. Divendres 12 de gener,
a les 21 h. Entrada: 6 €

CIA. ANTZOKI TEATTERI

Julieta és una noia jove, que viu
controlada per la seva germana.
Romeo és un noi jove, que també
viu controlat per la seva mare.
Romeo i Julieta es coneixeran el
dia abans de la festa de Carnaval.
La història d’un amor impossible.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 28 de gener, a les 19 h. Entrada: 8 €

SERGI ESTELLA EN CONCERT

Sergi Estella arriba
al bar de La Capsa
per presentar-nos
el seu nou disc Ho
superes i et fots:
versos aspres i riffs
estripats carregats
de sentit de l’humor i blues del Delta.

La Capsa. Divendres 26 de gener,
a les 22.30 h

CONCERT D’INICIAL DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Els alumnes més petits de l’Escola Municipal de
Música ens ofereixen el seu concert d’hivern.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 27 de gener,
a les 11 h i a les 12.30 h
Entrada gratuïta amb invitació (recollida una
hora abans del concert)

DANI NEL·LO Y LOS
SAXOFONISTAS SALVAJES

El carismàtic
Dani Nel·lo
arriba de
nou a La
Capsa dins
de la gira de
presentació
del del seu últim llarga durada: Saxofonistas Salvajes. Un projecte personal, amb
una selecció de peces clau i inspiradores
de les grans personalitats del saxo en
el Rhythm and Blues. Una insurrecció
sònica contra el sistema musical establert
aleshores.

La Capsa. Dissabte 27 de gener,
a les 22.30 h. Entrada: 10 € anticipada
i 14 € taquilla

BIBLIOLAB

LES ARTS, UNA NOVA
DIDÀCTICA PER AL SEU
APRENENTATGE

i instruments narratius per descriure tant els viatges interiors com els
exteriors.
Dimarts 30 i dimecres 31 de gener: Tallers de poesia i teatre. Treballar la
poesia de manera diferent, apropant als participants el llenguatge poètic.

MERCÈ RODOREDA: LA MORT I LA PRIMAVERA

Presentació de La mort i la primavera, obra de
Mercè Rodoreda publicada pòstumament. A càrrec
de Maria Bohigas, editora responsable de Club
Editor i Arnau Pons, autor de la revisió de l’obra.
A continuació, lectura dramatitzada a càrrec de
Blanca Pàmpols.

Cèntric Espai Cultural. Dijous 25 de gener, a les 19 h

X ERRADA

L ECTURA

Biblioteca Antonio Martín, a las 18 h. Cal inscripció prèvia
Dimarts 9, 16 i 23 de gener: Relats de viatges. Perspectives literàries

El claustre de
professors de
l’Escola d’Arts
del Prat ens
aproparan a
la nova didàctica que s’exerceix avui
a les noves escoles d’arts i com ha
canviat l’aprenentatge acadèmic de
les arts.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Divendres 19 gener, a les 19.15 h

NOVES EXPOSICIONS

DIVENDRES D’OCUPACIÓ

C. de Santiago Rusiñol, 79
Divendres, a les 19.30 h

NI TAN BELLAS

E XPOSICIONS

STELLA RUBIO

Doble exposició fotogràfica i
espai de documentació a Uikú
Coworking i a dues perruqueries
del Prat que han participat en
aquest projecte, guanyador de
la Convocatòria d’Arts Visual
Unzip’17, modalitat projecte deslocalitzat.

Uikú. Coworking (C. Primer de Maig, 16), Perruqueria Loli
(C. Catalunya, 66) i Perruqueria Estelgem (C. Primer de Maig, 3E5A). Del 19 de gener al 2 de febrer
Inauguració: divendres 19 de gener, a les 19.30 h

NEANDERTALS A CATALUNYA

Revisió didàctica sobre la presència d’Homo
neanderthalensis al món i més concretament a
Catalunya, on recentment han aparegut fòssils
que han fet replantejar la presència d’aquests
homínids a les nostres terres.

Cèntric Espai Cultural. Del 26 de gener al 2 d’abril

CONVOFEST

Presentació conjunta
dels projectes
guanyadors de la
Convocatòria d’Arts
Visuals Unzip’17 a
través de dues rutes i un dinar col·lectiu
per conèixer els treballs de les diferents
modalitats de la convocatòria. Cal inscripció
prèvia a unzip@elprat.cat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 20 de gener, a les 10 h

Divendres 12 de gener. Mariano Ríos i Paco Gómez
Divendres 26 de gener. Elisa García i Maite Travé
Divendres 9 de febrer. Josep Balart

ENCARA POTS VISITAR

L’ESCOLA D’ARTS COM A CONTEXT

Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El Remolar
Fins al 16 de febrer

XILOGRAFIES. LA FUSTA FETA IMATGE
Cèntric Espai Cultural. Fins al 13 de gener

LA FICCIÓ LABORAL

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 31 de gener

CONVOCATÒRIA D’ARTS
VISUALS /UNZIP 2018

PREPARA EL TEU DOSSIER
D’ARTISTA

Presentació de projectes:
del 18 de desembre al 18 de febrer

Taller pràctic per
poder donar forma
a un projecte o
realitzar un dossier
artístic i sessió
de presentació de la convocatòria d’arts
visuals Unzip!

Bases completes a
www.unzip.elprat.cat

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Del 15 al 17 de gener, a les 18 h

Nova edició d’aquesta convocatòria
que té per objectiu atorgar beques per
promoure la realització de projectes d’art
vinculats a la ciutat.

CINE CLUB

C INEMA

Dins del projecte artístic 02 minutos,
231 pasos, cicle de tertúlies al voltant de
l’art amb convidats per Rodolfo Valero a
participar. Les tertúlies es faran al taller
de l’artista.

Moonlight, de Barry Jenkins
2016, Estats Units. Idioma:
anglès (VSOE)
Una crònica de la infància,
adolescència i maduresa
de Chiron, un jove gai
afroamericà que mira de
sobreviure en un dels suburbis
més conflictius de Miami. Un retrat vital de la
vida afroamericana contemporània.

Cinema Capri. Dimecres 17 de gener, a les 20 h

Cal inscripció prèvia

PROGRAMACIÓ DEL CINE CAPRI

Estrena de FERDINAND (22, 23 i 24 de desembre), JUMANJI (25, 26 i
27 de desembre) i EL GRAN SHOWMAN (29, 30 i 31 de desembre i 1 de

gener)

ANIVERSARI 50 ANYS DEL CINE CAPRI

El cinema Capri celebra els seus 50 anys amb la projecció de MY FAIR LADY

Dissabte 23 de desembre, a les 20.30 h

Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o visiteu el web
www.cinecaprielprat.com

LECTURA

BIBLIOLAB: Disseny 3D

L’HORA DEL CONTE

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

Biblioteca Antonio Martín. Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 13. Contes a la vora del
foc amb Anna García
Dissabte 20. La tortuga gegant
de les illes Galàpagos amb
Elisabeth Ulibarri
Dissabte 27. Contes del Nepal amb Anna G. Cuartero

I NFANTIL

L’HORA DELS NADONS

Per a més grans de 12 anys
Taller introductori per dissenyar objectes tridimensionals que es
puguin imprimir en 3D.

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 25 de gener, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Dijous, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Dijous 21 de desembre. Crea un videojoc RPG

MiniRitmes, amb Paula Lladó

Vine a crear el teu videojoc de rol: construirem
una història, l’escenari i crearem personatges i
objectes interactius

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 9, a les 17.30 h i
dissabte 13, a les 10.30 h. Cal inscripció prèvia

TALLERS

TALLER DE DIMECRES

Pintar amb espurnes amb Tangencial
Recomanat per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Un taller per aprendre com flueix l’electricitat a través
d’un circuit elèctric.

Dijous 18 de gener. Històries interactives amb Scratch
Utilitzant l’scratch crearem un senzill videojoc interactiu i ens
endinsarem en el llenguatge de programació.

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

LA FÀBRICA: Cuina en família

Per a infants de 6 a 9 anys
Un espai per jugar i aprendre en
família. Cuinarem receptes fàcils,
saludables i divertides, tot aprenent
quins són els aliments de cada
temporada.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 19 de
gener, a les 17.30 h. Entrada: 2 € per infant
Cal inscripció prèvia

MÉS QUE CUINA

Alimentació i salut hormonal femenina, amb Marta León
L’especialista en alimentació i salut
femenina Marta León tractarà les
diferents fases del cicle menstrual i
descobrirem com millorar la nostra
salut i el nostre benestar amb
l’alimentació.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 27 de gener, a les 11 h. Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE DE
GENER

DEL 10 AL 31 DE GENER

DIMECRES 17

DIMECRES 31

L’exposició mostra un recull fotogràfic
del grup de voluntariat que participa en
la construcció del pessebre de Nadal i
del procés d’elaboració del mateix.
Inauguració:
dimecres 10 de gener, a les 11 h
Casal Municipal de Gent Gran el
Remolar. Entrada lliure

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

Visitarem el Museu Molí Paperer de
Capellades situat en un antic molí paperer del
segle XVII, i per tal de tenir una experiència
completa del món del paper, fabricarem paper
nosaltres mateixos. A continuació anirem a
dinar a l’Ateneu.
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades
Preu: 35 €

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
PESSEBRE DEL PRAT

PASSEJADA PEL RIU
LLOBREGAT

SORTIDA: MUSEU MOLÍ PAPERER
DE CAPELLADES

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
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El Pratijoc
estrena la
Zona Jove
S’hi faran activitats per a
adolescents de 12 a 14
anys, tant a l’Escola del
Parc com al CEM Estruch

Un any més, l’Escola del Parc acollirà el
Pratijoc, en què l’Ajuntament i entitats
de lleure organitzen activitats lúdiques
per a infants i joves de 0 a 14 anys a
l’entorn de la temàtica d’enguany: la
selva. Hi haurà activitats familiars lúdiques, esportives, artístiques, de cultura
popular, jocs tradicionals...
El Pratijoc tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i
30 de desembre i 2 i 3 de gener. L’horari
serà de 16 a 20 h, a excepció del 3 de gener, que serà 10 a 13 h. Cada dia hi haurà
un espectacle de cloenda d’accés lliure
al pati.
L’entrada serà de 2 € per assistent i
0,50 € per persona adulta. Es podran adquirir abonaments de tres dies a 5 €.

Zona Jove Nadal,
també al CEM Estruch
La novetat d’enguany serà la Zona Jove
Nadal, amb activitats específiques per a
adolescents de 12 a 14 anys: esportives,
d’experimentació, laboratoris artístics,
música, jocs en xarxa, túnel del terror,
cultura popular i càpsules diàries.
Les accions es faran a l’Escola del Parc
i al CEM Estruch, en el marc del Club

Esport Jove (a l’Estruch l’horari serà de
15 a 18 h, excepte el dia 30, en què les
activitats es centralitzaran a l’Escola del
Parc). Els i les joves que participin al Pratijoc tindran accés lliure a les dues zones
dintre dels horaris establerts. Les entrades es podran adquirir en qualsevol dels
dos equipaments

❧

Més informació a elprat.cat/nadal
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Subvencions
a centres
educatius i
AMPA / AFA
Per a innovació educativa,
estalvi energètic, llibres
de text i material, etc.
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L’Ajuntament del Prat destinarà en
aquest curs 190.050 € a quatre línies de
subvenció per impulsar l’activitat dels
centres educatius i les AMPA / AFA:
[ Foment de la innovació educativa.
S’hi han presentat 38 projectes pedagògics, 25 d’educació primària i 13 de secundària i postobligatòria. S’hi destinen
37.900 €.
[ Incentiu de l’estalvi energètic.
Aquesta convocatòria, que finalitza enguany, té destinats 20.700 €, atorgats en
funció del grau d’estalvi dels centres.
[ Llibres de text i material escolar. Per
poder accedir a la subvenció cal que els
centres portin a terme un projecte de
reutilització de llibres i material i es creï

Tasques de reutilització de llibres de l’AMPA de l’Escola Sant Jaume.

una comissió encarregada de fer-ne el
seguiment. L’Ajuntament hi ha destinat
95.000 €.
[ Projectes educatius elaborats per
les AMPA. L’Ajuntament hi ha destinat
36.450 €. S’hi han presentat 64 projectes de diferents àmbits com el foment

de la participació de famílies, la millora
de l’èxit educatiu o l’impuls del projecte
SORELL (Sostenbilitat i Reutilització de
Llibres de Text)

❧

Trobareu més informació a
www.elprat.cat/educació

Las mejores
iniciativas
empresariales
XI edición de los Premis
El Prat Emprèn

El auditorio del Cèntric Espai Cultural
acogió, el 29 de noviembre, la XI Jornada
de l’Emprenedoria Local y la entrega de
los Premis El Prat Emprèn.
El acto contó con una conferencia sobre emprender en tiempos digitales, a
cargo del conocido consultor Genís Roca.
También se representó un fragmento de
Fairfly, comedia sobre emprendimiento,
supervivencia y proyectos colectivos, a
cargo de la compañía La Calòrica.

Premis El Prat Emprèn
El Ayuntamiento de El Prat otorgó estos
premios a personas emprendedoras de
la ciudad que habían desarrollado su
plan de empresa con el apoyo del Centro
Local de Servicios a las Empresas entre el
1 de octubre de 2016 y el 15 de octubre
de este año.
Las empresas premiadas recibieron
2.000 € y, junto con las que recibieron
menciones, estarán presentes en la
Muestra Comercial de la Feria Avícola.
[ Premio a la mejor idea o proyecto
empresarial: Sinater, SL, empresa especializada en ignifugaciones y aislamientos tanto de piezas, tuberías y cámaras
frigoríficas para el sector industrial como
para instalaciones y edificaciones.

Las personas premiadas y el jurado, en el escenario del auditorio del Cèntric al finalizar el acto.

Menciones: Prat i Sucre SL (pastelería
“La nova San José”), Any Time Fitness
(gimnasio) y No et tallis (jamonería y productos gurmet).
[ Premio a la mejor idea o proyecto en
el ámbito del comercio y/o el turismo:
Selfa&Corpa, SL (“Mucha Masía”), hostal
rural dentro del casco urbano.
Menciones: Flex Mejillones y Gotes de
Dolç (cafetería-pastelería).
[ Premio a la mejor iniciativa de economía social y cooperativa: Copgros,
SCCL, cooperativa dedicada a la creación,
construcción, montaje y desmontaje de
todo tipo de construcciones efímeras,
para particulares, empresas o administraciones públicas.
Mención: Mandala Patch SCCL (costura
creativa).
Premios del
programa PFI-PTT
Durante el acto también se entregaron

los premios a los mejores planes de empresa de los alumnos del programa PFI–
PTT (programas de formación e inserción
en la modalidad de plan de transición al
trabajo) de El Prat. Los ganadores fueron:
Especialidad “Auxiliar de ventas, oficina y atención al público”
- Proyecto: International Fast Food (comida rápida y económica mexicana, turca,
estadounidense y japonesa), de Adriana
Belles y Xiao Yu Jiang.
- Proyecto Futbolocos (tienda deportiva
de fútbol), de Marc Rodríguez.
Especialidad “Auxiliar de hostelería:
cocina y servicios de restauración”
- Proyecto: E&C Pastelería (pastelería artesanal con productos personalizados
y zona de degustación), de Christopher
Banchon.
- Proyecto: GL HF (ciber restaurante), de
Jorge Esteban y Carlos Esteban

❧

Vídeo en www.elprat.tv
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D

aría y Plácido hablan en
representación de las
30 personas, hombres
y mujeres, que dedican
voluntariamente su pericia
y su tiempo a realizar el
pesebre que durante las
fiestas de Navidad está
instalado en la plaza de la
Vila de nuestra ciudad.
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Daría Sancet y Plácido
Pretel,
componentes del
grupo de gente mayor
que realiza el pesebre
de la plaza de la Vila

Nos
repartimos
el trabajo
y cada uno
hace lo
que sabe
hacer. Hay
gente muy
“manitas”.

Desde el año 2000, un grupo de hombres y mujeres mayores de la ciudad se reúne para construir el pesebre que desde hace 17 años forma
parte del ambiente navideño en la plaza de la
Vila de El Prat.
Se trata de un proyecto que persigue una finalidad, que es la de contribuir a la ciudad con este
pesebre que ya es tradición y que se ha convertido en motivo de encuentro anual para las familias, y especialmente para los más pequeños.
Pero este programa tiene otras virtudes menos
tangibles, que son el trabajo en común, el entusiasmo, la constancia, el voluntariado y la amistad de este grupo de gente mayor que disfruta
encontrándose, creando, trabajando para realizar el pesebre del Prat. Por esta gran aportación
a la ciudad, recibieron el Premi Ciutat del Prat
del año 2015.
Daría hace 16 años que colabora en esta labor y
Plácido desde hace 9.
¿Cómo empezó esta iniciativa?
Daría: Se inició como una colaboración con el
Consell d’Infants en el año 2000. Como la iniciativa funcionó muy bien y tuvo mucho éxito, al
año siguiente el Ayuntamiento de El Prat decidió
incorporar esta actividad al programa de Gent
Gran.
Cada año se busca un tema central para
inspirar la construcción del pesebre.
¿Cómo tomáis esa decisión?
Plácido: Sí, el primero de todos se dedicó a los
diferentes oficios tradicionales. Este año escenificamos ambiente del antiguo Egipto, con sus
palacios y sus pirámides. El año pasado se recreó
el imperio romano y hace dos años se ubicó en
la Edad Media y construimos una gran catedral.
Cada año es diferente.
D: Para elegir tema hacemos reuniones durante
los meses de julio y septiembre y proponemos
ideas. Una vez elegidas, Estela Moreno, que es
la directora artística del proyecto, desarrolla el
concepto y lo plasma en los diversos elementos
que compondrán el pesebre. Y a partir de ahí nos
ponemos a trabajar.
Y a partir de ahí, ¿cómo organizáis las diferentes tareas?
P: Una vez tenemos la idea planteada, hacemos
balance del material que necesitamos y de las
herramientas, y nos ponemos manos a la obra.
Tenemos una monitora de trabajos manuales,
Encarna Villa, que nos ayuda en todo.
D: Nos repartimos el trabajo y cada uno hace lo
que sabe hacer. Hay gente muy “manitas”. Nos

distribuimos en dos grupos: el de las mujeres,
que hacemos los trabajos más manuales, las
piezas pequeñas que componen los detalles del
pesebre, y los hombres, que se dedican a hacer
las estructuras de más envergadura. Las figuras
las compramos hechas y las vamos repintando
para adaptarlas a la temática de cada año. Hay
unas unidades o escenas que se repiten en cada
pesebre, que son el Nacimiento, la Anunciación,
el caganer, los reyes magos, y siempre hay algún elemento de agua que le da vivacidad al
conjunto.
¿Sois las mismas personas desde el principio, o hay gente que viene y va?
D: Hay una serie de personas que son las que
siempre están, las que cada año repiten, y después están las que se van incorporando. En 17
años ha pasado mucha gente. Después, cada
uno viene las horas que puede y los días que le
va bien, porque aunque somos jubilados ¡tenemos muchas ocupaciones!
P: Es un trabajo que dura dos meses y medio y
que requiere mucha dedicación y esfuerzo. Sin el
apoyo de nuestras familias lo tendríamos mucho
más complicado.
Aparte del pesebre, ¿qué más hacéis?
D: Las mujeres hacemos trabajos manuales con
motivos navideños y algo de repostería casera.
Estos productos los vendemos el día de la inauguración y lo que recaudamos lo damos a una
ONG.
¿Cómo es el ambiente de trabajo?
D: Pues muy divertido. Nos llevamos muy bien,
contamos chistes, nos reímos mucho. Yo vengo
porque me lo paso muy bien.
P: Yo estoy todo el día aquí, me gusta todo;
aprendemos nuevas técnicas y disfruto mucho.
Tenemos muy buena relación entre nosotros y
eso es lo más importante.
¿Qué os aporta esta actividad?
D: A mí, una gran satisfacción; cuando inauguramos el pesebre y la gente viene a decirte cuánto
le gusta es muy emocionante. Cada día paso por
la plaza para oír los comentarios de la gente, y
sobre todo de los niños; es muy bonito ver a los
más pequeños que van con las escuelas a ver el
pesebre.
P: Cuando estamos montando el pesebre en la
plaza y la gente viene a darte las gracias y la
enhorabuena, esto es lo más bonito

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Daría: Me produce
una gran satisfacción;
cuando inauguramos
el pesebre y la gente
viene a decirte cuánto
le gusta es muy
emocionante. Cada día
paso por la plaza para
oír los comentarios de
la gente, y sobre todo
de los niños; es muy
bonito ver a los más
pequeños que van con
las escuelas a ver el
pesebre.

Plácido: Yo estoy todo
el día aquí, me gusta
todo; aprendemos
nuevas técnicas
y disfruto mucho.
Tenemos muy buena
relación entre nosotros.
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El Prat refuerza la formación en
valores dentro del deporte local
La lógica de la competición, que prima el éxito y el rendimiento deportivo, deja en
segundo plano aspectos que se quieren fortalecer, como el respeto o el juego limpio
Primero, el fútbol
El programa arrancará con
los equipos infantiles de fútbol de la AE Prat, CB Terlenka
y Atlètic Delta CE, a los que
se impartirá una formación
orientada a fortalecer una
práctica deportiva fundamentada en valores como
el respeto al rival, el juego
limpio, la responsabilidad o
la tolerancia.
El programa comienza con
el fútbol porque es el deporte que en El Prat aglutina
más practicantes registrados. Entre las tres entidades
mencionadas, en equipos de
categorías desde prebenjamín hasta sénior y amateur,
juegan casi 1.100 futbolistas. En El Prat, unas 6.000
personas hacen deporte en
alguna de las instalaciones
municipales.
Entrenamiento de un equipo infantil de la AE Prat, uno de los tres clubes de fútbol locales que empiezan a
participar en el programa “Aula de deportes y valores”.
Las sesiones del “Aula de
deportes y valores” se desaLa sección de Deportes del Ayuntamienlores positivos de la práctica deportiva.
rrollarán en tiempo de entrenamiento y
to de El Prat empezará a aplicar en enero
La lógica de la competición, que pone
orientadas tanto a los deportistas como
el programa “Aula de deportes y valores”,
en primer término estrategias y objea los entrenadores. Más adelante se incon el objetivo de ofrecer a los diferentivos de éxito y rendimiento deportivo,
corporará a las familias, para implicarlas
tes colectivos del deporte local (clubes,
suele dejar en segundo plano aspectos
en un acompañamiento positivo de los
entrenadores, deportistas y familias) reeducativos del deporte. Son estos aspecdeportistas en la tarea de su educación
cursos y orientación para reforzar los vatos los que ahora se quieren reforzar.
en valores

❧
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FLAIXOS D’ESPORTS

TROFEO SOLIDARIO DE PATINAJE DE VELOCIDAD
El Club Patí Delta Prat ha celebrado la 7ª edición del
Trofeo solidario de patinaje de velocidad, durante el cual
la entidad ha organizado una recogida de juguetes y
alimentos. Más de 170 patinadores y patinadoras de los
dos clubes pratenses de patinaje y clubes de toda Cataluña
se dieron cita en el patinódromo del CEM Estruch. Cada
competidor, para participar, aportó un juguete y un
kilogramo de alimentos. El Patí Delta Prat ha destinado
los juguetes y los alimentos al programa La Lluita Team
para la lucha contra el cáncer infantil, mediante el cual
se aportarán los juguetes al Hospital de Sant Joan de
Déu y los alimentos a Cáritas. Vídeo a www.elprat.tv
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JOCS ESCOLARS D’ATLETISME
Les pistes d’atletisme Moisès Llopart
del Complex Esportiu Municipal
Sagnier van acollir, el 25 de novembre
passat, la primera jornada comarcal
dels Jocs Escolars d’Atletisme. Nens
i nenes de diferents escoles del
Baix Llobregat van participar en
diferents disciplines atlètiques.

SEMINARIO DE SHIMBOKU OKHAMI
El CEM Julio Méndez ha sido el escenario de un seminario de artes
marciales tradicionales japonesas, organizado por la asociación
Shinboku Ohkami, una entidad que lleva 8 años en El Prat con
la finalidad de transmitir los valores y la cultura japonesa. La
asociación cuenta con 35 socios y socias y este seminario ha
servido para reunir a representantes de los 5 dojos o espacios
de entrenamiento que existen en el área metropolitana. En el
seminario se han puesto en común los diferentes conocimientos
sobre las artes marciales tradicionales y se ha aprovechado
para hacer exámenes de nivel. Vídeo a www.elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS

LA NIT DE L’ESPORT S’OBRE A LES VOTACIONS PER INTERNET

PREMIOS DE FINAL DE TEMPORADA DE LA AGRUPA

La propera edició de la Nit de l’Esport recollirà una part de
les votacions on line. Això implicarà avançar el període de
presentació de sol·licituds al mes de gener (del 8 al 31), la
data de reunió del jurat i, posteriorment, obrir un període
de votacions per Internet. Amb les votacions on line només
es decidiran 3 categories, amb 3 nominats cadascuna. El
període de votacions serà del 26 de febrer a l’11 de març,
i la Nit de l’Esport se celebrarà el divendres 16 de març.

La Agrupació Ciclista del Prat ha celebrado la entrega
de los premios de 2017, en que el club ofrece a los y las
ciclistas de la Agrupa los galardones que han ganado a lo
largo del año que está a punto de finalizar. En esta cita
clásica, el club ha aprovechado para hacer un homenaje a
Francisco García, quien fue presidente durante las últimas
décadas de la entidad. La Agrupa es el club más antiguo
de El Prat y este año ha estrenado junta directiva.
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PRESENTACIÓN DE LOS VIKINGS VÒLEI PRAT
Los Vikings Vòlei Prat han hecho la presentación de los equipos del club para esta temporada 2017 - 2018. La presentación ha tenido lugar
el pabellón Julio Méndez, donde han desfilado los 13 equipos que forman parte del club este año. Los Vikings disponen actualmente
de más de 200 jugadores y jugadoras, de los que el 70 por ciento corresponden a conjuntos de categorías de formación. El club se ha
marcado el reto, en las últimas temporadas, de potenciar el voley base, pasando de dos conjuntos a nueve en cinco años. Este trabajo le
ha valido a la entidad el reconocimiento del Consell Esportiu del Baix Llobregat con los últimos premios VEC - Valors, Esports i Ciutadania.
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