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L’antiga escola del Parc es
transformarà en institut
El nou centre de secundària començarà a funcionar el curs 2019-2020
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30.000 persones participen en
les 40 activitats del Carnaval
El Carnaval del Prat ha tornat a ser un èxit de participació de
grups, AMPA/AFA, associacions veïnals i regionals, entitats
culturals, etc. Més de 30.000 persones han participat en alguna de les 40 activitats programades durant els set dies de
Carnaval. Cal destacar la participació a les rues, amb més de

3.400 persones desfilant pels carrers de la ciutat a la Rua Infantil, la Rua d’Adults o la Rua de la Comunitat Educativa i
Taula Comunitària de Sant Cosme. Com a novetat, el Concurs
de Truites d’adults s’ha celebrat al mercat municipal. Visca el
Carnaval del Prat! Vídeo a www.elprat.tv

❧

Foto de família de la rua d’adults.
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La rua d’adults, passant a prop de la plaça de Catalunya.

Dimecres de Cendra.

Rua de la Comunitat Educativa i Taula Comunitària de Sant Cosme.

Foto de família de la rua infantil.
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U

n dels objectius del nostre Programa d’Actuació Municipal és garantir als joves que puguin accedir en igualtat
d’oportunitats als recursos que els han de permetre gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar
el seu projecte personal. Aquest propòsit s’inicia garantint la qualitat de la seva educació, i per a això cal posarlos a l’abast els recursos necessaris. Un dels possibles dèficits durant els propers cursos escolars serà la manca
de places formatives en l’educació secundària obligatòria, que cursen els nois i noies d’entre 12 i 16 anys. El
creixement demogràfic dels darrers anys ha incrementat el nombre d’estudiants i, davant la possible solució de
l’Administració competent —la Generalitat de Catalunya— de construir mòduls prefabricats provisionals per
satisfer l’augment de demanda de places, l’Ajuntament s’ha avançat per construir un nou institut. Amb aquesta
mesura s’evita l’increment de ràtio a les aules i, per tant, s’assegura la millora en la qualitat educativa que suposa
disposar de centres suficients per distribuir correctament els estudiants de la ciutat.

L’Ajuntament ha acordat
amb el Govern català
prendre la iniciativa de
construir l’institut i que en
el futur pugui recuperar
aquesta inversió municipal,
que supera els 3 milions
d’euros

El nou institut, que encara no té nom i que entrarà en funcionament al llarg del curs 2019-2020, es construirà
sobre la base de l’antiga escola del Parc, un edifici amb història, ara en desús com a escola. Se n’aprofitarà una
part de l’estructura actual i se’n farà una altra de nova construcció, finançada directament per l’Ajuntament.
Atesa l’actual situació política i financera de la Generalitat i la necessitat d’obrir aquest nou institut per cobrir
les necessitats de la població pratenca, l’Ajuntament ha acordat amb el Govern català prendre la iniciativa de
construir l’institut i que en el futur pugui recuperar aquesta inversió municipal, que supera els 3 milions d’euros,
cosa que actualment està pendent de la constitució del nou Govern de la Generalitat.
Al Prat hem apostat i seguim apostant, amb totes les accions que tinguem al nostre abast, per l’educació de
qualitat i amb igualtat d’oportunitats com a fonament d’una societat culta, crítica i transformadora.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Construïm el nou institut

U
El Ayuntamiento ha
acordado con el Gobierno
catalán la iniciativa de
construir el instituto y la
futura recuperación de esta
inversión municipal, que
supera los 3 millones de
euros.

no de los objetivos de nuestro Programa de Actuación Municipal es garantizar a los jóvenes el acceso en
igualdad de oportunidades a los recursos que les permitan disfrutar de un nivel de autonomía suficiente para
desarrollar su proyecto personal. Este propósito se inicia garantizando la calidad de su educación, y para eso
hay que poner al alcance los recursos necesarios. Uno de los posibles déficits durante los próximos cursos
escolares será la falta de plazas formativas en Educación Secundaria Obligatoria, que cursan los chicos y
chicas de entre 12 y 16 años. El crecimiento demográfico de los últimos años ha incrementado el número
de estudiantes y, ante la posible solución de la Administración competente —la Generalitat de Catalunya—
de construir módulos prefabricados provisionales para satisfacer el aumento de demanda de plazas, el
Ayuntamiento se ha avanzado para construir un nuevo instituto. Con esta medida se evita el incremento de
ratio en las aulas y, por tanto, se asegura la mejora en la calidad educativa que supone disponer de centros
suficientes para distribuir correctamente a los estudiantes de la ciudad.
El nuevo instituto, que aún no tiene nombre, y que trabajamos para que entre en funcionamiento a lo largo
del curso 2019-2020, se construirá sobre la base de la antigua escuela del Parc, un edificio con historia,
ahora en desuso como escuela. Se aprovechará parte de la actual estructura y se hará una parte de nueva
construcción, financiada directamente por el Ayuntamiento. Dada la actual situación política y financiera
de la Generalitat y la premura por abrir este nuevo instituto para cubrir las necesidades de la población
pratense, el Ayuntamiento ha acordado con el Gobierno catalán la iniciativa de construir el instituto y la
futura recuperación de esta inversión municipal, que supera los 3 millones de euros, lo cual, actualmente, está
pendiente de la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat.
En El Prat hemos apostado y seguimos apostando, con todas las acciones que tengamos a nuestro alcance,
por la educación de calidad con igualdad de oportunidades como fundamento de una sociedad culta, crítica
y transformadora.
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Façana sud de l’antiga escola del Parc, davant del pati.

Les 4 claus
[1]
Serà un centre d’educació
secundària obligatòria
(ESO) de dues línies que
entrarà en funcionament
el curs 2019-2020.

L’Ajuntament
transformarà
l’antiga escola
del Parc en
un nou institut
de secundària

[2]
El nou institut respon a
la demanda creixent de
places escolars motivada
pel creixement demogràfic
dels darrers anys.

[3]
El Prat disposarà de més
oferta i espais educatius,
i caldrà fer una revisió de
la planificació de l’oferta
escolar al municipi.

[4]
L’aspecte més destacat
de la reforma és que la
façana i accés principal
es farà a l’altra banda de
l’actual, de cara al parc
del Fondo d’en Peixo.

E

l curs 2019-2020 el Prat comptarà amb
un nou institut d’educació secundària obligatòria (ESO) que s’afegirà a
l’oferta existent actualment a la ciutat.
El nou centre estarà ubicat a l’antiga
escola del Parc, un edifici municipal que
l’Ajuntament reformarà i rehabilitarà
per cedir-lo a la Generalitat a fi que pugui acollir el nou institut.
La demanda de places a les escoles
i instituts ha augmentat significativament els darrers anys al Prat i a tot Catalunya, a causa de l’increment demogràfic de la població en edat escolar.
L’Ajuntament sempre ha apostat per
donar resposta a aquesta demanda mitjançant la construcció d’un nou institut,

ja que és l’opció que ofereix més qualitat tant a l’alumnat com als equips docents i a les famílies. El nou institut ajudarà a millorar la qualitat educativa que
s’ofereix a tota la ciutat, que d’aquesta
manera disposarà de més oferta i espais
docents. Serà un centre d’ESO de dues
línies i la seva entrada en servei comportarà una revisió de la planificació
de l’oferta escolar al municipi. Aquesta
revisió es farà escoltant tots els agents
educatius implicats.
Conveni amb la
Generalitat
Atesa la situació política i financera actual de la Generalitat, administració a la
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qual correspondria projectar, construir i
finançar el nou institut, l’Ajuntament ha
optat per assumir directament aquestes
responsabilitats i pactar amb el Govern
català la futura recuperació d’aquestes
inversions, que superen els 3 milions
d’euros. La necessitat de disposar d’un
institut per al curs 2019-2020 ha portat
l’Ajuntament a prendre aquesta decisió.
Si no hagués estat així, el nou centre no
hauria estat enllestit per a la data desitjada i hauria obligat a instal·lar mòduls
Aspecte que
tindrà la
façana sud de
l’edifici, amb
els finestrals
coberts de
gelosies
per regular
l’entrada dels
rajos del sol.
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prefabricats per acollir classes d’ESO. Les
obres tot just han començat i tenen una
durada prevista de 16 mesos.
Projecte
arquitectònic
El projecte arquitectònic de transformació de l’edifici de l’antiga escola del
Parc en un nou institut té una part de
rehabilitació i una altra de reconstrucció. Curiosament, la part de l’edifici en
més bon estat és la construïda als anys

50, la que mira al pati, que simplement
es rehabilitarà i actualitzarà. En canvi, les
ales construïdes als anys 70, amb façana
al parc del Fondo d’en Peixo, són les que
presenten pitjors problemes estructurals, de manera que pràcticament es
construiran de nou.
Accés principal des del
Fondo d’en Peixo
L’aspecte més destacable del projecte
és que l’edifici tindrà l’accés principal

Històries d’un
edifici amb
història
L’escola es va començar a
construir l’any 1936 per
reubicar els estudiants
de les escoles privades
religioses que en època de
la República anaven
tancant. Però la construcció va
quedar interrompuda per la
Guerra Civil i, amb la victòria
franquista, el nou govern denegà
els fons per continuar una obra
aprovada por el gobierno rojo.
Els fonaments i alguns elements
estructurals van restar abandonats
a la intempèrie durant més de vint
anys. El 1958, a causa de l’alta
demanda de places escolars, es
va prosseguir amb la construcció,
i el 1962 es va inaugurar. L’any
1971 es va ampliar amb la
construcció de l’aulari nord.
Tres noms diferents

Una de les
aules de
l’edifici,
actualment
utilitzada pel
Punt Solidari.

Durant el franquisme, l’escola
es deia Calvo Sotelo; amb la
restitució democràtica es va
anomenar Menéndez y Pelayo, i
l’any 2004 fou rebatejada amb
el nom popular pel qual tothom
la coneixia: Escola del Parc.
L’any 2010 es va construir a prop
la nova escola del Parc, que va
substituir l’antiga, on es va
instal·lar el Punt Solidari,
que amb aquesta reforma
canviarà d’ubicació.

just a l’altra banda d’on el té actualment, és a dir, serà a la façana nord, que
dona al parc del Fondo d’en Peixo. Aquí
hi haurà l’entrada principal i les entrades independents a la biblioteca i a la
sala de l’AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes). Aquesta façana es dotarà
de grans finestrals que permetran una
gran entrada de llum natural.
El nou edifici comptarà, a diferència de
l’actual, amb un bon aïllament tèrmic i
acústic, i s’hi instal·larà i es substituirà

l’escala interior per una de nova a fi de
millorar els fluxos de persones per dins
de l’edifci.
La façana sud, que gaudeix de llargues
hores de sol, es cobrirà amb gelosies de
làmines d’alumini —mòbils i orientables a la primera planta i fixes a la planta
baixa— per poder regular la intensitat
de la insolació.
El pati, que mantindrà la mida actual,
es delimitarà amb una tanca poc opaca
que permetrà grans obertures, ja que es

continuarà fent servir com a pati obert
fora de l’horari lectiu.
A la planta baixa s’ubicaran la biblioteca, els despatxos d’administració i
dels departaments, tres aules especials
(plàstica-audiovisuals, música i complementària), la cuina (amb accés independent pel c. del Penedès) i el menjador
(que tindrà un petit pati). La primera
planta acollirà vuit aules grans, dues
més per a grups petits, una aula taller i
un laboratori

❧

Aspecte
general de
la reforma
de l’edifici,
amb l’entrada
principal per
la façana nord,
de cara al parc
del Fondo
d’en Peixo.
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Ni privilegis ni monopoli: propostes
republicanes per al Prat

El Prat y EVA

La majoria de la ciutadania del Prat està a favor dels valors
republicans: llibertat, igualtat i fraternitat. Així ho palpem amb el teixit
associatiu i la gent pel carrer. A Esquerra Republicana del Prat tenim molt
presents aquests principis i, de moment, des de l’oposició a l’Ajuntament
estem intentant desmostrar-ho en cada acció. Aquest últim mes hem
renunciat a gaudir d’un privilegi enfront de la ciutadania que fa que, només
per ser regidors, disposem d’uns tiquets gratuïts per aparcar a la zona blava
adjacent al consistori. Recordem que tots els regidors cobrem una retribució
econòmica per cobrir aquesta despesa i que, a més, si es vol promocionar el
transport públic, anar en bicicleta o caminar al Prat hem de donar exemple.
Igualtat entre tots els ciutadans! També hem presentat al·legacions per
millorar la proposta d’Ordenança dels Serveis Funeraris proposada per l’equip
de govern, al·legacions que demanen un Catàleg de Serveis on s’incloguin
preus d’una manera clara i que els requisits per poder-nos afavorir dels
serveis funeraris subvencionats o dels gratuïts siguin realment transparents.
Tot això, sense oblidar que el nostre objectiu final és la municipalització
dels serveis funeraris, cosa perfectament possible aprofitant les estructures
d’algunes de les empreses municipals existents. Si néixer és un dret
essencial assumit per les administracions, per què no ho ha de ser morir?

Mientras que los que han ganado las elecciones del
21D siguen escondiéndose y se niegan a intentar formar una
alternativa constitucionalista al independentismo, y mientras que los
independentistas se pelean por investir a un presidente fugado de la
justicia, el Gobierno de España ha presentado una propuesta que puede
representar un antes y un después para El Prat. La apuesta por nuestra
ciudad como base de operaciones del nuevo modelo de alta velocidad
llamado EVA es una oportunidad que no podemos desperdiciar. El nuevo
servicio supondrá más oferta de transporte ferroviario entre Barcelona y
Madrid a un menor precio. El proyecto tiene previsto empezar a operar
en 2019 y contempla más de 1 millón de pasajeros al año. Gracias a
esta apuesta del Gobierno de Rajoy, no solo se reactivarán proyectos
paralizados como el Prat Nord, sino que debe servir como excusa para
atraer nuevos. La alta velocidad es un gran polo para atraer empresas y
EVA también lo será. Debemos facilitar que vengan empresas y desde el
Partido Popular sabemos cómo hacerlo. Esperemos que Tejedor, al que le
queda poco más de un año en el cargo, no tenga la tentación de paralizar
propuestas que significan más empresas, más empleo, en definitiva, más y
mejores oportunidades para los pratenses.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Tel. 653 936 713
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Seguim a les fosques

Huelga feminista

Si hi ha alguna assignatura pendent a la nostra ciutat, aquesta
és la il·luminació dels carrers. Es tracta d’un element fonamental per
garantir la seguretat ciutadana, la mobilitat i activar els eixos
comercials. Diversos veïns ens han traslladat la seva preocupació per
la manca d’il·luminació de la ciutat i la inseguretat que això els
causa, especialment gent gran.

El próximo 8 de marzo, por primera vez, los sindicatos
mayoritarios respaldarán 2 horas de huelga laboral, una huelga con el
objetivo de reivindicar el papel fundamental que las mujeres tenemos
en la sociedad y que en pleno siglo XXI todavía no se nos es reconocido.
Esta huelga no solo se convoca a efectos laborales, sino que se hace
extensiva a consumo, educación y cuidados; una huelga en la que se
hacen diversas reclamaciones de todo tipo, desde el final de las agresiones
y la violencia machista, que deja 48 mujeres asesinadas en 2017, al
pago de pensiones justas, una educación pública, laica y feminista; el
rechazo a los productos y servicios con la conocida “tasa rosa” —es decir,
que cuestan más cuando son para mujeres—; reconocer el trabajo no
remunerado que es indispensable, como el cuidado de mayores y niños o
tareas domésticas; denunciar la brecha salarial respecto a los hombres, así
como reivindicaciones en sanidad y puestos laborales de mayor cargo.
Por todo esto hacemos un llamamiento a todas las mujeres a
participar y secundar, el próximo 8 de marzo, esta huelga tan
importante para reclamar esos derechos que ya se nos deberían dar
por supuestos, porque sin nosotras se para el mundo. ¡Nos queremos
libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes!

Des del PDeCAT del Prat hem vingut denunciant aquesta
problemàtica i reclamant solucions en diverses ocasions. Hem demanat
la realització d’un estudi lumínic que permeti identificar els punts foscos
més rellevants de la ciutat, per actuar-hi de manera prioritària. En el
darrer ple vam tornar a demanar per l’estat de la qüestió, i la resposta
que vàrem obtenir del Govern és que hi estaven treballant, exactament
la mateixa contestació de tot just fa un any quan ho vàrem plantejar.
La conclusió a la resposta és que el tema segueix igual. Aquest fet és
símptoma que algunes problemàtiques segueixen sense vies de solució
per la inacció de l’equip de govern, que només sembla estar centrat a
acabar a temps les grans obres de ciutat per poder-les inaugurar abans
de les properes eleccions municipals. I mentrestant seguim a les fosques.
http://convergents.cat/elprat/

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Qui mou el món, l’atura

Dues bones notícies

El proper 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les
entitats feministes han promogut una vaga a nivell internacional. Al
nostre país, diversos sindicats han convocat vaga laboral, com UGT
i CCOO, amb una aturada de 2 h. Els socialistes donem suport a la
convocatòria de vaga laboral realitzada pels sindicats i també a la
resta d’accions promogudes per les entitats feministes. Ho fem amb la
voluntat de prioritzar a l’agenda social i política la lluita per la igualtat
real de drets i oportunitats entre dones i homes i, especialment, les
polítiques contra la violència masclista i la discriminació laboral.

L’anunci de la Generalitat de la licitació del projecte de la nova
estació del Prat i, posteriorment, del Ministeri de Foment del nou servei d’alta
velocitat que tindrà sortida i arribada en aquesta nova estació són, sense
dubte, dues bones notícies per a la ciutat. Estem en el camí de la culminació
d’un procés que es va iniciar ja fa molts anys i que la crisi va deixar aparcat.
Ara, amb aquesta nova empenta, sembla que el Prat disposarà d’una estació
intermodal pionera arreu de l’estat, on confluiran en el mateix entorn tots
els sistemes de transport, a partir de tres nous equipaments que seran
la nova estació, un aparcament i l’espai d’intercanvi viari i ferroviari.
Aquest fet reforçarà, per una banda, la posició del Prat com a node de
transport estratègic en l’entorn metropolità amb l’arribada de noves
línies de tren al municipi, i per l’altra, recuperar l’ampliació residencial
del municipi cap al Prat nord. Si totes les expectatives es compleixen
estarem en el procés d’un nou creixement econòmic que ens obre
oportunitats que hem de saber aprofitar. Des del govern municipal
hem proposat la creació d’un grup de treball conjunt per abordar tots
aquells elements que d’una manera o altra ens puguin afectar com a
ciutat. I també, com amb molts altres projectes que han tingut lloc al
nostre territori, haurem d’estar amatents al seu desenvolupament.

El nostre objectiu és una societat lliure de masclisme perquè és
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Des del PSC
sempre hem defensat els drets de les dones i hem implementat polítiques
per a la igualtat d’oportunitats efectiva a tots els àmbits. Els governs
socialistes sempre han incorporat aquesta visió transversal a les seves
polítiques, el que s’ha traduït en lleis com les d’igualtat, contra la violència
de gènere, de la dependència o d’interrupció voluntària de l’embaràs.
En els drets de les dones, ni un pas enrere! FETS, no paraules!
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

#8MMujeresEnHuelga

Cuesta trabajo

En el pleno de febrero presentamos una moción para
la creación de una protectora de animales municipal, ya que los
ayuntamientos, como garantes de la recogida, control y mantenimiento
de los animales abandonados o perdidos y de proporcionarles una vida
digna, deberían considerar la posibilidad de asumir el compromiso social
y educativo, de forma real y tangible, sobre la protección animal, más
allá de la simple gestión. La moción no tuvo éxito: el equipo de gobierno
(ICV-EUiA+PSC) votó en contra y ERC se abstuvo. Puedes leer la propuesta
en http://www.podemoselprat.info, Por otro lado, celebramos un año
más el 8 de marzo, día de la mujer. Desde Podemos El Prat apoyaremos
la Huelga Global Femenina del 8 de marzo para reivindicar nuestros
derechos laborales, sociales y políticos, continuar la lucha por la igualdad
y equidad entre mujeres y hombres y contra la violencia machista.
Además de adherirnos a la declaración institucional del Consell de les
Dones del Prat, también llevaremos una moción al Pleno para que se
garantice también la igualdad y equidad en el tejido asociativo de nuestro
municipio, ya que creemos que la institución pública y de representación
de la ciudadanía debe garantizar y priorizar la igualdad, la participación y
la defensa de los derechos de las mujeres de forma real y contundente.

En el pleno de enero, desde Ciudadanos preguntamos sobre la
gran cantidad de despidos simultáneos que se habían producido en Amazon
al finalizar la campaña de Navidad, pese a que se habían ofertado puestos
de trabajo estables desde el Servicio Local de Ocupación del Centro de
Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat. El equipo de gobierno
eludió cualquier tipo de responsabilidad y la respuesta resumida fue que los
trabajadores ya conocían las condiciones de temporalidad por campañas con
las que opera esta empresa cuando firmaron sus contratos. En este último
pleno de febrero volvimos a preguntar al equipo de gobierno, alegando que
teníamos informaciones fehacientes que nos aseguraban que los puestos
de trabajo que habían sido ofertados desde Promoción Económica para
esta empresa, no eran por campañas puntuales, sino que eran estables, e
incluso que había personas que habían abandonado sus puestos de trabajo
anteriores, confiando en una oportunidad mejor para sus familias —avalada
por un servicio local de su propio ayuntamiento—, y que a los pocos días se
habían encontrado en el paro. Por lo tanto, desde Ciudadanos pedimos al
equipo de gobierno que o bien pida explicaciones a Amazon si ha incumplido
el acuerdo que anunciaron el día 28 de junio de 2016 con este ayuntamiento
o bien asuma las responsabilidades políticas pertinentes.

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA
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VISITA A UN FORN DE PA, NOVA ACTIVITAT EDUCATIVA

20a JORNADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

La visita a un forn de pa forma part de la nova oferta
d’activitats de la Guia El Prat Educa 2017-2018, dins de l’eix
“Educació per a la salut”. Aquesta activitat, que s’estrena
aquest curs, permet veure el procés d’elaboració del pa i “ficar
les mans a la massa” perquè l’aprenentatge i l’experiència
siguin divertits. Faran aquesta activitat uns 270 alumnes
de 3r de primària de set centres educatius del Prat.

Unes 250 persones joves de 2n de batxillerat van participar,
el passat 15 de febrer, en aquesta jornada que té per
objectiu facilitar informació i assessorament sobre carreres
professionals. En concret s’hi van exposar més de 41
titulacions universitàries i cicles de grau superior.
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EL SISA ESTRENA IMATGE I AMPLIA LES FORMACIONS
El servei municipal d’informació sobre sexualitat i afectivitat del
Prat, el SISA, ha estrenat imatge amb la voluntat de donar-se a
conèixer a aquelles persones, especialment joves, que encara
no el coneixen. El SISA també ofereix formació i assessorament
a l’alumnat dels centres educatius d’ESO, batxillerat i cicles
formatius del Prat, així com a les famílies. El SISA està ubicat
a El Lloro i el seu horari d’atenció individualitzada és dilluns,
de 16.30 a 20 h, i divendres, de 10 a 14 h (sense cita prèvia,
gratuïta i confidencial). També us hi podeu adreçar per correu
electrònic: sisa@joves.prat.cat i WhatsApp: 696 930 255.

RENÚNCIA DE LA REGIDORA SOCIALISTA ANA ISABEL FERNÁNDEZ
La regidora del grup socialista Ana Isabel Fernández ha renunciat
a l’acta per motius personals. En el ple municipal de febrer, els
i les portaveus de les diverses formacions li van agrair la feina
realitzada al llarg dels anys —va ser regidora de les àrees de
Serveis Socials i Salut Pública i Consum en anteriors mandats— i
l’alcalde, Lluís Tejedor, li va oferir un regal de comiat (foto).
Fernández ha estat substituïda pel número cinc de les llistes
del PSC a les darreres eleccions municipals, Juanma Fraile.

VIDA PRATENCA

11è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN
La plaça de la Remodelació del barri de Sant Cosme acollirà,
el dissabte 17 de març, l’11a edició del Festival de Sopes
del Món, organitzat per GATS (Grups Associats pel Treball
Sociocultural) amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat.
Hi haurà concurs de sopes, espai gastronòmic, activitats
familiars i música en directe, amb l’objectiu de promoure
la relació entre veïns/es de diferents orígens i realitats
personals, la convivència i la diversitat cultural al municipi.
Podeu presentar-vos al concurs de sopes i/o comprar el
vostre dinar popular (carxofes, patata al caliu i botifarra) a
través del correu electrònic sopesdelmon@gatsbaix.org

LA IMATGE DEL PRATIFOLK, A CONCURS
El primer cap de setmana de maig se celebrarà una nova
edició del Pratifolk, el festival de cultura tradicional del
Prat. Aquest any, com a novetat, s’ha obert un concurs
per crear la imatge del Pratifolk 2018. Entreu al Facebook
d’El Nus, la federació d’entitats de cultura tradicional
del Prat, i allà trobareu la manera de participar-hi.

EL PRAT
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EL DELTA DEL LLOBREGAT LIDERA EL NOMBRE D’OBSERVACIONS D’AUS
ALS ESPAIS NATURALS CATALANS
La plataforma digital www.ornitho.cat, desenvolupada per
l’Institut Català d’Ornitologia, ja disposa de més de 4,5 milions de
dades acumulades i de 4.400 persones inscrites que observen i
publiquen les dades de forma voluntària. El delta del Llobregat
ja ocupa el primer lloc d’observacions d’aus del conjunt dels
espais naturals del nostre país, amb quasi 300.000 observacions.
El Prat és el tercer municipi català amb més observacions
introduïdes a la plataforma (unes 170.000), després de Castelló
d’Empúries (Aiguamolls de l’Empordà) i de Barcelona, per raons
òbvies de tradició naturalista i de població, respectivament.
També el nombre de persones inscrites com a observadores ha
augmentat progressivament i el Prat ja en compta amb 26.

AUGMENTA UN 13 % LA RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL
L’Ajuntament disposa d’un servei de recollida porta a
porta del cartró comercial que es genera als principals
eixos de comerç de la ciutat, on es concentra el 40 % de
l’activitat comercial de la ciutat i es genera gran quantitat
de cartró. L’any 2017 la fracció de cartró comercial
va augmentar un 13 % respecte de l’any anterior i va
consolidar l’augment dels darrers anys, fet que reflecteix
un comportament positiu de l’economia local.
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Família i escola, aliança positiva
als centres educatius del Prat
Cada cop són més conegudes les evidències de com la vinculació i col·laboració entre
les famílies i l’escola influeix de manera beneficiosa en l’èxit educatiu de l’alumnat
dels models educatius que contemplen la participació en una dimensió
més profunda, ja que parteixen de la
incorporació global de tots els agents
de la comunitat (famílies, alumnes i comunitat) en el projecte educatiu, proposant actuacions d’èxit molt diverses,
com les tertúlies literàries dialògiques,
l’extensió del temps educatiu o els
grups interactius.
Al Prat existeixen dues escoles constituïdes com a comunitat d’aprenentatge
—l’Institut Escola del Prat i l’Escola Pepa
Colomer—, tot i que moltes altres estan
duent a terme accions pròpies d’aquest
model, com ara els grups interactius,
que consisteixen en l’entrada organitzada i regular de les famílies a l’aula per
realitzar activitats d’aprenentatge en
petits grups.

EL PRAT
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L’important paper
de les famílies
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Grups interactius a l’institut escola del Prat.

La col·laboració de les famílies amb els
centres educatius ha anat evolucionant
al llarg del temps, ampliant-se’n tant el
grau de participació com els àmbits en
què intervenen.
Les vies i la dimensió de la participació
són molt variades: des de la col·laboració

puntual en activitats educatives fins a la
construcció de projectes conjunts amb
el centre.
Comunitats
d’aprenentatge
Les comunitats d’aprenentatge són un

Les famílies, organitzades a través de
les AMPA/AFA, són un altre espai generador de participació en l’educació. A la
ciutat, aquestes entitats tiren endavant
projectes educatius de gran valor, realitzats sovint en estreta col·laboració
amb l’equip directiu del centre, ampliant l’impacte de l’acció educativa del
professorat, fet que permet enfortir els
vincles positius entre família i escola i
millorar la confiança mútua

❧

Preinscripció
escolar curs
2018-2019
Hi trobareu tota la
informació al web
municipal:
www.elprat.cat/educacio

Ja està tot a punt per al període de preinscripció en escoles i instituts per al
curs 2018-2019. Els centres educatius
han organitzat les jornades de portes
obertes perquè les famílies els puguin
visitar i conèixer.
Les famílies amb infants que començaran P-3, nascuts el 2015, i fills i filles que
començaran 1r d’ESO, nascuts el 2006,
han rebut a casa la informació sobre el
procés d’escolarització i un fulletó amb
les característiques i funcionament
dels centres educatius, que també es
pot consultar a www.elprat.cat/educacio. El full de preinscripció es podrà
presentar al centre demanat en prime-

Les escoles i instituts ja han programat jornades de portes obertes per donar-se a conèixer.

ra opció o a l’OME (Oficina Municipal
d’Escolarització). En el cas de presentarlo a l’OME, caldrà tenir reservada cita
prèvia, a través del web o telefònicament, trucant a la Regidoria d’Educació
(Tel. 933 790 050).

Abans de presentar la preinscripció
cal tenir en compte la baremació que
s’hi aplica (consulteu el mateix web).
Pel que fa a la preinscripció als instituts,
l’adscripció preval per davant de la resta
de criteris de baremació

❧

EL PRAT

17

març

18

Projecte pioner per lluitar
contra el sobrepès infantil
L’Ajuntament i els centres d’atenció primària posen en marxa el projecte “Infants
actius”, per introduir hàbits saludables entre els nens i les nenes amb excès de pes
Com s’hi pot
participar?
Qualsevol persona interessada a participar en el projecte
ha de passar per la consulta
de pediatria del seu CAP. El recurs està pensat per a un total
de 15 infants i el cost per a les
famílies és de 60 euros al trimestre (el cost total és superior,
però la diferència l’assumeix
l’Ajuntament). S’exigeix compromís d’assistència i participació durant el temps que dura el
projecte.

EL PRAT
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Sobrepès i obesitat
en infants
El sobrepès i l’obesitat són
dels trastorns nutricionals més
freqüents durant la infància i
estan augmentant progressivament amb la disminució de
l’activitat física i els mals hàbits
alimentaris.
L’activitat física, juntament amb una alimentació adient, és fonamental en la lluita contra el sobrepès.
L’objectiu del projecte “Infants actius” és aportar les eiL’Àrea d’Esports i Salut Pública de
nier sessions teòriques i pràctiques que
nes adequades per fer front a aquesta
l’Ajuntament, en col·laboració amb els
inclouen aspectes relacionats amb la
problemàtica i millorar la salut de la
centres d’atenció primària (CAP) de la
cuina, l’alimentació, el moviment, la cura
nostra població infantil. L’actuació preciutat, han posat en marxa el projecte
del cos, la pràctica de l’esport, la dansa
tén que els infants incorporin a la seva
“Infants actius”, adreçat a nens i nenes
i les activitats lúdiques. També s’ofereix
vida la pràctica regular d’activitat física
de 10 a 12 anys en situació de sobrepès.
suport psicològic (afectivitat, comunicaadequada i una alimentació complerta,
De gener a maig es faran al CEM Sagció i emocions) en cas necessari.
sana i equilibrada

❧

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

Número 238 Març 2018

BODAS DE SANGRE
de Federico Garcia Lorca

LA PERLA 29

Bodas de sangre parla sobre aquelles forces
majors i impulsos vitals que empenyen els
personatges a la tragèdia degut als forts lligams
familiars i als costums i tradicions arrelades. Nora
Navas i Clara Segura encapçalen el repartiment
en aquest particular muntatge on recitaran les
paraules de Lorca en un encavalcament constant;
un seguit d’escenes, d’entrades i sortides
on actors, actrius, personatges i músiques
s’entrellacen per donar vida a la núvia, el nuvi,
Leonardo, la mare i la multiplicitat d’intervencions
que són presents al text original.

Teatre Modern
Diumenge 11, a les 19 h
Entrada: 15 €

LOS DESHEREDADOS
Estrena del curtmetratge Los
Desheredados, de la pratenca Laura
Ferrés, guanyadora dels premis Gaudí i
Goya al millor curtmetratge. Entre l’equip,
destaca un altre pratenc: David Tejedor,
director de producció.
Los Desheredados és un documental
a mig camí entre la ficció i la realitat,
protagonitzat pel Pere Ferrés, pare de
la directora. Amb 53 anys, està a càrrec
d’una empresa d’autocars amb problemes
econòmics a causa de la crisi. Això el porta
a buscar d’altres fonts d’ingressos i a viure
nombroses dificultats, sempre lluitant per
preservar la seva dignitat.

Cinema Capri
Dijous 1, a les 20.30 h

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

EL MUERTO AL HOYO Y EL VIVO AL BOLLO
CIA. LA NORIA TEATRE

Quan la Lola mata el seu marit per accident, necessita ajuda
per desfer-se del cadàver.

T EATRE I DANSA

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 2, a les 19 h. Entrada: 3 €

CLAUDIA

Testimoni real de la Claudia Victoria
Poblete Hlaczik que amb vint-idos anys descobreix que és filla
de desapareguts a Buenos Aires i que ha viscut una vida
inventada amb uns pares que, de fet, no són els seus.
El cas de la Claudia va marcar un punt d’inflexió a
l’Argentina, ja que va suposar el principi del final de la
impunitat dels comandaments militars.

Teatre Modern. Dijous 22, a les 20 h Entrada: 10 €

LADY MACBETH DE MTSENKS. L’OBRA QUE
NO VA ESCRIURE W. SHAKESPEARE
ASSOC. ARTÍSTICA I CULTURAL DEL PRAT

Adaptació de la novel·la escrita per Nikolai Leskov
protagonitzada per una dona moguda pel sentiment de
menyspreu.

Teatre Modern. Dissabte 24, a les 20 h i diumenge 25,
a les 18 h. Entrada: 10 €

M ÚSICA

La Capsa. Dissabte 3, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a taquilla

PARAULA DE DONES

En el seu vintè aniversari la companyia
Paraules prepara un espectacle molt especial!

La Capsa. Dissabte 10, a les 22.30 h

EL DESCOMPOSITOR

El reggae amb Pablo Lamotta
Coneix el passat i el present de la música
reggae amb aquest viatge per Jamaica i
el seu llegat musical.

La Capsa. Dijous 15, a les 19.30 h

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 25, a partir de les 11 h

Centre d’Art Torre Muntadas

CIA. LA CONQUESTA
DEL POL SUD

La banda d’Antonio Arias presenta el seu
nou disc Crimen, Sabotaje y Creación. Black
Island també presentarà el seu nou disc
titulat Disco nuevo.

Tallers de dansa urbana, masterclass i conferències amb
l’Associació juvenil de dansa urbana ElectroHope.

TEATRE KADDISH

DIJOUS TEATRE

LAGARTIJA NICK + BLACK
ISLANDS

JORNADA DANSES URBANES

DRAMABURG de Carlos Perelló
Reflexió sobre la civilització de
l’espectacle, sobre com convertim
en producte tot allò que queda pur i
natural en nosaltres

Diumenge 4, a les 19 h. Entrada: 8 €

KADDISH RADIKALS

Biòpic Llobregat. Part III: Gin, pezones y filosofía
Les lectures Radikals es centren en l’Agustín Fernández Mayo.
Què ha de fer la poesia per sortir de la tomba en la que es va
quedar al segle XX?

Diumenge 18, a les 12 h

PER ACABAR AMB EL JUDICI DE DÉU

Un text mític d’Antonin Artaud amb una posada escena
revolucionària! Una acció de ràdio i moviment que interroga
sobre els límits de la creació artística.

Dimecres 28, a les 20.30 h. Entrada: 8 €

THE NATURAL MYSTICS TRIBUTE
BAND

Nit dedicada al so roots jamaicà, fent un repàs
per la trajectòria musical de Bob Marley.

La Capsa. Dissabte 17, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

MICRO OBERT

Espai per descobrir noves propostes musicals locals.

La Capsa. Diumenge 18, a les 19 h

CONCERT: JEB ANDREWS

Concert solidari de la Jeb Andrews Foundation
Band a favor d’AFANOC i la Casa dels Xuklis.

La Capsa. Divendres 23, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

GRANS ÀRIES I DUOS D’ÒPERA

MARCEL GORGORI

PARTICIPIO Y EL GRAN
TRAMOYISTA

Marcel Gorgori ens
acompanyarà en un
recorregut per les àries i
duos més populars de la
història de l’òpera.
Música interpretada per duo de solistes i piano.

La Capsa. Divendres 16, a les 22.30 h

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 25,
a les 19 h. Entrada: 15 €

Melodies, guitarres i cançons amb caràcter
propi.

CONCERTS DE PRIMAVERA
DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Concert
de combos
de música
moderna

La Capsa
Dimecres
21, a les 17.30 h i a les 19.30 h
Concert dels conjunts
instrumentals

Cèntric Espai Cultural
Dijous 22, a les 19 h
Concert dels
cors i grup
de percussió
inclusiva

Cèntric
Espai
Cultural
Divendres 23, a les 18.30 h

CONNEXIONS

PROJECTES LAB: Supersimetria

E XPOSICIONS

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
PARRALO

Procés de creació i formació en grup amb artistes i col·lectius del Prat al
Centre d’Art Torre Muntadas. La sala d’exposicions, utilitzada com espai
de laboratori, anirà evolucionant al llarg de les diferents sessions.

Exposició pictòrica que mostra el
pas de la figuració a l’abstracció,
a partir d’aplicar el concepte de la
comunicació a la pintura.

Centre d’Art Torre Muntadas. Del 2 de març al 8 d’abril
Divendres 23, a les 19.30 h. Sessió oberta al públic

Escola d’Arts del Prat. Centre
Cultural El Remolar. Del 7 de març al 27 d’abril
Inauguració: dimecres 7, a les 20 h

ENCARA POTS VISITAR

NEANDERTALS A CATALUNYA

Cèntric Espai Cultural. Fins al 2 d’abril

COL·LECTIVA

Recull fotogràfic de les millors
obres dels membres de l’Agrupació
Fotogràfica Prat al concurs social
de l’any 2017.

VISITA I TALLER NEANDERTALS A
CATALUNYA

Taller que ens aproparà al treball de recerca que fan els
investigadors i arqueòlegs.

C INEMA

L ECTURA I XERRADES

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 16 de març al 22 d’abril
Inauguració: divendres 16, a les 20 h

ISMENE

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 20, a les 18 h

Cal inscripció prèvia a patrimonicultural@elprat.cat

de Carole Fréchette
Monòleg teatral amb la Fina
Rius i col·loqui posterior amb
la mateixa Fina Rius i l’Alba
Sabaté, escriptora i professora
de literatura.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 5, a les 19 h

TROBADA AMB ÀNGEL BURGAS

L’autor de Noel et busca,
presenta al Cèntric la seva
última novel·la: L’actor Lucas
Bilbo. Una història de misteri
i intriga al voltant de la
desaparició d’una jove.

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 13, a les 18 h

Cal inscripció prèvia
Taller de l’Snail Mail
Aprèn una de les darreres
tendències en scrapbooking.

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

Dijous 22, a les 18.30 h

Taller de lettering
Descobreix l’art de dibuixar
lletres.

MINES I MINERALS DEL
BAIX LLOBREGAT

Dissabte 24, a les 11 h

a càrrec de Joan Rossell Riba
Organització: Tinta Blava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 22, a les 19.15 h

CINE-FÒRUM

2016, Canadà/Irlanda
Idioma: anglès (VOSE)
Basada en fets reals,
Maudie narra la història
de la pintora canadenca
Maud Lewis i la relació
amb Everett Lewis,
qui esdevindria el seu
inseparable company de vida.
Aquesta activitat forma part dels actes de
celebració del Dia Internacional de les Dones

Loving explica
la història
real d’un
matrimoni
nord-americà
que va haver
de fugir del
seu estat
natal a causa de les lleis estatals que
prohibien el matrimoni interracial a
Virgina en els anys 60.
Organització: Assoc. Frida Kahlo

Cinema Capri. Dimecres 7, a les 10 h i 17 h
(castellà) i a les 20 h (VOSE)

Centre Cívic Sant JordiRibera Baixa. Preu: 18 €

Presentació del llibre de poemes
Buit de març i recital a càrrec de la
seva autora, la Rosa Marrazolo.
Organització: Assoc. de Dones Frida
Khalo

CINE CLUB

MAUDIE (MAUDIE EL COLOR DE
LA VIDA)

ESPAI DIY

BUIT DE MARÇ

LOVING

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 7, a les 17.30 h

PROGRAMACIÓ
DIA DE LES
DONES
8 de març
Dia Internacional de les Dones 2018

Tota la programació a
www.elprat.cat/dones

Plaça de la Vila, 18.30 h

Dinàmica feminista
Tastet Paraula de Dones
Concentració i lectura del manifest

elprat.cat/dones

PROGRAMACIÓ
DEL CINE CAPRI

Estrena de GORRIÓN ROJO (2, 3,

4), UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
(9, 10, 11), LA TRIBU (16, 17, 18) i
PETER RABBIT (23, 24, 25).
Altres pel·lícules: LA FORMA DEL

AGUA

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

LECTURA

TALLERS

L’HORA DEL CONTE

Activitat recomanada per
a infants de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 3. Caputxeta & Cia amb Elisabeth

Ulibarri

Dissabte 10. Contes d’animals d’Àfrica

I NFANTIL

amb Anna García
Dissabte 17. Contes alegres i valents
amb Cia. Teatre Kaddish

KIT (Klub Intantil Tecnològic)
Disseny i impressió 3D

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 2. Cuina en família

Receptes fàcils, saludables i divertides,
tot aprenent quins són els aliments de
cada temporada.

Divendres 16. Taller de màgia

TEATRE I MÚSICA

COTÓ

CIA. TXO
TITELLES

Per a infants a
partir de 4 anys
Coneix a una colla
de conills molt diferents però que juguen
plegats i que tenen una cosa en comú: els hi
encanten les pastanagues!

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

CÒSMIX

TEATRE MÒBIL

Per a infants a partir
de 5 anys
Dos viatgers
infatigables, estranys i
extravagants arriben a
l’escenari programats per fer-nos riure.
Organització: La Xarxa

Teatre Modern. Diumenge 18, a les 12 h
Entrada: 6 €

Un taller per aprendre a fer màgia i trucs
divertits. A càrrec de la Dama Inquieta.

Vine a descobrir el món del disseny
per a la impressió 3D: crearem figures
geomètriques, els hi donarem volum i les
imprimirem en 3D.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 15, a les 17.30 h
Cal Inscripció prèvia

TALLER DEL DIMECRES

ART EN
FAMÍLIA

L’energia dels
arbres
Activitats per a
famílies amb infants de 4 a 9 anys
Iniciem el cicle Investigadors del
quotidià! Observarem el món que
ens rodeja des d’una òptica creativa
relacionada amb les ciències naturals.

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 11, a les 11.30 h

CARXOFA AMB PAPIROFLÈXIA
amb Joan Pau Giralt
Un expert en l’art de plegar paper ens
ensenyarà a fer una petita carxofa.

Per a infants de 4 a 8 anys
Bibliolab: Contes interactius
amb Qpertin
Descobrirem l’apassionant món dels
contes interactius i viurem històries on
serem els protagonistes.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 21, a les 17.30 h

Cal inscripció prèvia

MÉS QUE CUINA

Aliments en femení
Taller de cuina d’alimentació
natural i salut femenina amb
Marta León.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dissabte 10, a les 11 h

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 15, a les 17.30 h

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE DE
FEBRER

DIMECRES 14

CINEMA: EL SR. HENRI
COMPARTE PISO

El senyor Henri és un vell rondinaire
ja jubilat, que viu sol al seu
apartament de París. Encara que és
feliç, degut a la seva delicada salut,
accepta la idea del seu fill Paul
de llogar una habitació a una jove
estudiant plena de vitalitat.
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

DIMARTS 20

DIMECRES 21

DIMECRES 28

Amb motiu del Dia Mundial
de la Salut Bucodental. A
càrrec de la Dra. Eva Flores
Gudiño, odontòloga.
Casal de Gent Gran
Municipal El Remolar, a les
18:30h. Activitat gratuïta

Continuem el cicle de
passejades de la Diputació
de Barcelona, “A cent
cap als cent”. Aquesta
passejada inclou un taller
de marxa nòrdica.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de
la Gent Gran. Places
limitades. Preu: 5 €

Visitarem els dipòsits soterranis i
el túnel de serveis que connectava
la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella
amb Trinitat Nova. Observarem el
circuit que feia l’aigua fins arribar a
les instal·lacions de Trinitat Nova,
des de la Mina fins Montcada.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

XERRADA: QUÈ ÉS EL
QUE T’INTERESSA DE
LA TEVA BOCA?

CAMINADA EL PRAT
DE LLOBREGAT

SORTIDA: CASA DE LES
AIGÜES

22È RECULL DE POESIES I RELATS BREUS DE LA GENT GRAN

A partir del mes de març ja podeu lliurar els vostres escrits per Sant Jordi. Data límit de lliurament: divendres 6 d’abril
Informació: Punt de la Gent Gran (Cases d’en Puig) i Casal Municipal de Gent Gran El Remolar.
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

Ayudas para
actividades
infantiles
El Ayuntamiento destina
más de 220.000 € para
familias con dificultdes
económicas y sociales

El Ayuntamiento de El Prat destinará
222.500 € a ayudas para las actividades
de verano del 2018 y las extraescolares
del próximo curso 2018-2019. Con estas
ayudas, dirigidas a las familias con más
dificultades socioeconómicas, el Ayuntamiento pretende garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso a este
tipo de actividades.
El período de solicitudes finaliza el 23
de marzo. Las ayudas están dirigidas a
los niños y adolescentes empadronados en El Prat, nacidos entre 2000 y 2015
(ambos incluidos). De forma excepcional, las podrán pedir jóvenes nacidos
antes de 2000, siempre que cursen ESO

Actividad de verano en el Centro Municipal de Vela.

o tengan necesidades educativas especiales (y estén escolarizados en el Centro de Educación Especial de Can Rigol
o quieran participar en actividades de
Disprat Lleure).
En el caso de las actividades de verano,
el Ayuntamiento financia de 50 a 150 eu-

ros en función del nivel de renta de la familia; para las actividades extraescolares
se financiarán de 100 a 250 euros.
Las familias pueden solicitar las ayudas
en un único trámite en la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC)
de la Casa de la Vila

❧
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Bono
social de
electricidad
Es un descuento en la
factura para familias
con bajos niveles de renta

Niveles máximos de renta para acceder al bono social
INGRESOS ANUALES BRUTOS

25 %
de descuento

El bono social de electricidad es un descuento en la factura, que se aplica durante 24 meses, pensado para hogares
con bajos niveles de renta.
¿Quién puede
beneficiarse?

24
març
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¿Cómo se solicita?
Hay que rellenar un formulario firmado
por todas las personas mayores de 14
años de la unidad familiar, donde se autoriza a la compañía a acceder a los datos que la Agencia Tributaria o la Seguridad Social tiene sobre los ingresos de la
familia, y aportar la documentación que
acredite el resto de requisitos.
¿Dónde informarse?
[ En el teléfono gratuito que la compañía eléctrica indica en la factura.
[ En el sitio web de la compañía.
[ En la Unidad de Primera Acogida de
Servicios Sociales (UPASS), en la c. de
Ignasi Iglesias, 9. Tel. 933 790 050

❧

con 1 hijo/a

con 2 hijos/as

Unidad familiar

11.182,71 €

14.910,28 €

18.637,85 €

[ Familia con
personas con
discapacidad
superior al 33 %
[ Víctimas de
violencia de género
[ Víctimas de
terrorismo

14.910,28 €

18.637,85 €

22.365,42 €

Familia numerosa

Sin límite
de ingresos

Familia en
que todos sus
miembros cobran
la pensión mínima
por jubilación
o invalidez
permanente

Las familias titulares del suministro de
su vivienda habitual, que estén acogidas a la tarifa regulada PVPC, que tengan una potencia contratada inferior a
10 Kw y que cumplan los requisitos económicos (consultar tabla).

EL PRAT

1 o 2 adultos

40 %
de descuento

Unidad familiar

5.591,36 €

7.455,14 €

9.318,93 €

[ Familia con
personas con
discapacidad
superior al 33%
[ Víctimas de
violencia de género
[ Víctimas de
terrorismo

7.455,14 €

9.318,93 €

11.279,39 €

Familias en que
todos sus miembros
cobran la pensión
mínima por
jubilación o invalidez
permanente

7.455,14 €

Familia numerosa

14.910,18 €

Un web permet saber
“On van els meus impostos?”
L’Ajuntament del Prat, amb la col·laboració de la fundació Civio, ofereix aquesta eina
per consultar de manera entenedora com es distribueix el pressupost municipal

L’Ajuntament del Prat,
amb la col·laboració
de la Fundación Ciudadana Civio, ha obert a
Internet la plataforma
digital “On van els meus
impostos?” (www.onvanelsmeusimpostos.
elprat.cat ).

En aquesta web es
mostren de manera clara, entenedora i oberta
els pressupostos municipals, d’on venen
els ingressos, a què es
destinen les despeses,
com es distribueixen els
diners que es recapten
amb els nostres impostos, etc.

EL PRAT
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De la visió
més global
a la més
particular
Les consultes es poden fer mitjançant tres
Pàgina d’inici de la plataforma digital “On van els meus impostos?”.
grans apartats: d’una
part, la visió global,
que ens permet fer-nos
una idea general dels
Transparència i
ingressos i despeses de l’Ajuntament;
bon govern
d’altra banda, les polítiques concretes,
Aquest projecte, capdavanter en inon podem triar quina àrea en concret
novació, transparència i govern obert,
ens interessa (educació, cultura, urbanisva ser presentat el 21 de febrer passat
me...), i finalment, l’apartat “I què aporto
a la sala d’actes del Cèntric Espai Culjo?”, que ens explica en què s’inverteixen
tural per part de Lluís Mijoler, regidor
els diners dels nostres impostos.
d’Economia, Bon Govern i TransparènEl web també compta amb una secció
cia de l’Ajuntament del Prat; David Vianomenada “Què significa?”, on s’explica
cioso, regidor de Cultura, Participació i
per ordre alfabètic el significat de conCiutadania, i Sonia Pérez, responsable
ceptes que poden resultar confusos,
de serveis de la Fundación Ciudadana
com “ajust de la inflació”, “deute viu”, “esCivio
talvi net”,“romanent de tresoreria”, etc.

❧

Fundació Civio
La Fundación Ciudadana Civio
(https://civio.es) és una organització
independent i sense ànim de
lucre que informa la ciutadania i
pressiona els poders públics per
aconseguir una transparència real
i eficaç de les institucions. Vol
acabar amb l’opacitat dels afers
públics, fent servir la innovació per
accedir lliurement a la informació.

18

Educació de carrer
amb joves del Prat
El projecte municipal “Medi Obert”, posat en marxa
pel Pla Jove, acompanya els nois i noies de la
ciutat en els seus espais de trobada i oci

Objectius del
projecte:
[ Apropar-se als i les joves
i establir-hi vincles
[ Fer visibles i canalitzar les
seves inquietuds i necessitats
[ Afavorir la convivència
[ Implicar el jovent en el seu
propi procés de creixement
[ Oferir i crear activitats
alternatives

riències d’oci positiu, proporcionantlos eines informatives i comunicatives,
d’orientació i acompanyament, així com
facilitant-los els recursos de la ciutat
perquè siguin agents i protagonistes de
la seva realitat.

EL PRAT
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Allà on es trobi
el jovent

18

Dos educadors i dues educadores treballen en el projecte “Medi Obert” amb joves de la ciutat.

L’oficina municipal del Pla Jove del Prat
desenvolupa el projecte “Medi Obert”.
Es tracta d’una intervenció socioeducativa amb joves de la ciutat que té lloc als
seus espais de trobada i oci. Un equip
de dues educadores i dos educadors,
amb seu a El Lloro, Serveis de Joventut,

treballen amb els i les joves a diferents
equipaments i places de la ciutat.
Quatre professionals
Aquest equip de quatre professionals
treballa amb el jovent, partint de la seva
realitat més propera, oferint-los expe-

L’equip d’educadors i educadores fan
les seves intervencions i activitats en
espais esportius, a l’skatepark, als centres cívics, a la biblioteca, als instituts, a
El Lloro, a les sales d’estudi, a la platja, a
les places... i allà on es generen punts de
trobada de joves.
En coordinació amb tots els programes municipals que treballen projectes
amb o per a joves a la ciutat, s’articula la
Xarxa PromoJove, una plataforma que
dona suport a aquest projecte multidisciplinari i a la resta d’accions del Pla
Jove del Prat

❧

Mediación reparadora, una
alternativa a las sanciones
Quien haya cometido una infracción de la ordenanza de civismo puede sustituir la multa
por actividades comunitarias comprometiéndose a respetar la convivencia en adelante

El programa de mediación
reparadora a la comunidad
del Ayuntamiento de El
Prat se dirige a las personas que han cometido una
infracción de la ordenanza
municipal de convivencia y civismo que, pese a
no ser grave, genera un
daño a la comunidad y, en
consecuencia,una sanción
económica.
La mediación reparadora permite que la persona
implicada pueda sustituir
la sanción económica por
actividades en favor de la
comunidad, asumiendo su
responsabilidad y comprometiéndose a no repetir
las actuaciones que han
motivado la sanción. Este
servicio está obteniendo
resultados satisfactorios.

EL PRAT
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Conflictos
habituales
Reunión de trabajo del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de El Prat.
Los tipos de conflictos que
habitualmente son objeto
de mediación reparadora
son, entre otros, gamberraeducación vial, en el pesebre viviente, en
das, no respetar el descanso vecinal, disla fiesta mayor, en la cantata, en aconteciputas en el espacio público, infracciones
¿Cómo solicitarla?
mientos deportivos...
relacionadas con los animales de compaCualquier persona implicada en una
ñía, consumo de alcohol y otras sustansanción por incivismo puede solicitar
Entidades
que
cias tóxicas en la vía pública, alteración
una mediación reparadora al Servicio
colaboran
de la convivencia en general y el mal uso
de Mediación Comunitaria, en las
Estas actividades se realizan con la interde los espacios y bienes públicos.
Cases d’en Puig. Tras una entrevista
vención de diferentes departamentos
se propone un plan de trabajo y,
Actividades reparadoras
municipales y de entidades de la ciudad,
una vez realizadas las actuaciones
como Cruz Roja, Fundació Catalana de
Las actividades reparadoras que se proprogramadas, el Ayuntamiento
l’Esplai, Saó Prat, Cáritas, Amics de Sant
ponen son de apoyo, con valor educativo
cierra el expediente sancionador.
Cosme, Fundació Francesc Palau, Rubricay de interés social; por ejemplo, colabo-

rar en los patios abiertos, en jornadas de

tus o las AMPA, entre otras

❧
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8 de març,
Dia de
les Dones
El Prat programa
diverses accions per
commemorar aquesta
diada reivindicativa

EL PRAT
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El 8 de març és el Dia Internacional de
les Dones i al Prat s’han programat tot
un seguit d’accions per commemorar
aquesta diada. Perquè encara cal fer visibles les discriminacions que pateixen
les dones i combatre-les.
A la programació d’aquest any destaca
una xerrada sobre “Feminisme, el desig
i el mite de la mitja taronja”, que es farà
el dimecres 14 de març a les 18.30 h a
les Cases d’en Puig, amb la participació
d’Helena González, directora d’ADHUC,
un centre de recerca sobre gènere i sexualitat de la Universitat de Barcelona.
També es farà una xerrada sobre els
drets laborals al servei domèstic, el di-

Tradicional concentració per a la lectura del manifest a la pl. de la Vila.

lluns 19 de març a les Cases d’en Puig,
amb la col·laboració del Programa de
Nova Ciutadania. L’acte central, el dijous
8 de març, es farà a la plaça de la Vila,
a les 18.30 h; començarà amb una dinàmica feminista per la igualtat de gènere,
que es farà en col·laboració amb el Con-

sell de Dones del Prat, i clourà amb una
acció del grup Paraula de Dona i la tradicional lectura del manifest

❧

Consulteu totes els activitats a
www.elprat.cat/dones
Més informació a dones@elprat.cat

El peligro
del alcohol
al volante
La Policía Local
realiza periódicamente
campañas de control de
alcoholemia y drogas

La Policía Local de El Prat realiza periódicamente campañas preventivas de
alcoholemia y drogas entre los conductores, impulsadas por el Servei Català del
Trànsit. La última campaña preventiva se
realizó durante las fiestas del Carnaval,
en diferentes lugares y horarios.
El consumo de alcohol y/o drogas es
un motivo recurrente de los accidentes
de tráfico, y está presente en casi el 50
% de los siniestros con víctimas mortales. Incluso conducir con una tasa de alcoholemia por debajo de los márgenes
legales permitidos aumenta el riesgo de
accidente: la única tasa segura es la 0,0

Control de alcoholemia en una de las entradas a la ciudad.

%, es decir, no beber nada de alcohol; de
lo contrario aumenta nuestro tiempo de
reacción, nuestras dificultades de percepción y atención, y la somnolencia. Las
drogas, además, alteran nuestro estado
de ánimo, percepción y capacidad de

control, a la vez que incrementan nuestra impulsividad.
La negativa a hacerse las pruebas de
detección de alcohol y drogas comporta
una sanción de 1.000 euros y la pérdida
de 6 puntos del carnet de conducir

❧
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Simulación de un tren EVA en la estación de El Prat.

EL PRAT
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El Prat, inicio y final de
una línea de alta velocidad
El nuevo tren EVA conectará Madrid y Tarragona con nuestra ciudad, mientras que la
Generalitat ha licitado el proyecto de construcción de la nueva estación intermodal

El Ayuntamiento de El Prat ha mostrado
su satisfacción por el anuncio de la llegada del tren de alta velocidad al municipio. Nuestra ciudad acogerá la estación de inicio y final de primera línea
del nuevo tren EVA: El Prat – Camp de
Tarragona – Madrid. El servicio EVA, que
podría iniciarse dentro de un año, será
más económico y moderno que el AVE.
Para El Prat, el EVA aportará muchas
ventajas: por un lado, reforzará la posición de centralidad de nuestra ciudad
en el entorno metropolitano, pues contará con otra infraestructura estratégica
para el país, junto con el aeropuerto; por
otra parte, la instalación de la nueva estación de alta velocidad refuerza la idoneidad del proyecto de zona residencial
de El Prat Nord.

Más trenes con
parada en El Prat
El Ayuntamiento lleva tiempo trabajando con la Generalitat para incrementar
el número de trenes de media distancia,
procedentes del sur del país, con parada
en El Prat. En este sentido, el anuncio de
la creación de la nueva estación del EVA

Grupo de trabajo
El Ayuntamiento de El Prat ha
propuesto al operador Renfe y a la
Generalitat la creación de un grupo
de trabajo conjunto para abordar
de forma integral todas estas
iniciativas ferroviarias en la ciudad.

en nuestra ciudad podría acelerar la llegada de estas nuevas líneas de tren al
municipio.
Estación intermodal
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat también acaba
de licitar la redacción del proyecto de
construcción de la nueva estación intermodal de El Prat, que servirá como intercambiador entre las líneas de cercanías
de Renfe (actualmente paran las líneas
R2, R2 Sur y R2 Norte), la L9 del metro,
la futura lanzadora al aeropuerto y los
nuevos trenes de alta velocidad. La Generalitat prevé terminar la redacción del
proyecto en 15 meses

❧

Vídeo en www.elprat.tv

Inserció laboral d’aturats
d’entre 30 i 45 anys
Arriba una nova edició del programa “30 Plus”

Després dels bons resultats de l’edició
anterior, el programa “30 Plus” inicia
una nova programació al Centre de
Promoció Econòmica (CPE). Aquest projecte, subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio
Público de Empleo Estatal, té com a objectiu inserir laboralment persones en
atur, preferentment d’entre 30 i 45 anys
i baix nivell formatiu, amb l’ànim de facilitar la seva incorporació al mercat de
treball i evitar que esdevinguin desocupades de llarga durada.
Subvencions a
empreses
El “30 Plus” forma part del catàleg
d’ajuts a la contractació que ofereix a
les empreses el CPE, ja que a més de

treballar per a la inserció de persones aturades també proporciona una
subvenció econòmica a les empreses
per a la contractació dels participants.
Aquesta subvenció equival al salari mínim interprofessional per un mínim de
6 mesos i un màxim de 9. També es subvenciona una formació especialitzada
d’entre 60 i 150 hores.
Des del CPE es fa la presselecció dels
candidats en funció del lloc de treball, i
s’ofereix a les empreses assistència tècnica durant tot el procés.
Les empreses o persones interessades poden adreçar-se al CPE (c. de les
Moreres, 48; tel. 934786878) i contactar amb Marta Capdevila o Helena Zamorano; també a 30plus@elprat.cat i
www.economia.elprat.cat

❧

Mail Boxes és una de les empreses del Prat
que participen en el programa “30 Plus”.
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Una de les
sessions, al
Centre de
Promoció
Econòmica. Més
informació a
elpratempren@
elprat.cat
Tel. 934 786 878
Inscripcions:
https://online.
elprat.cat

Formació per
a persones
emprenedores
La formació “El Prat Emprèn” proporciona eines i recursos a les persones que
estan pensant en crear una empresa
o fa poc que l’han creada. Són cursos
gratuïts, de curta durada i amb places
limitades.
L’objectiu és fer arribar a les persones
emprenedores coneixements bàsics:
com posar preu als meus productes?
Com captar els primers clients? Com
conèixer tots els números dels pla
d’empresa?
La formació està pensada per a les
diferents etapes de la transformació
d’una idea de negoci en una empresa,

EL PRAT

l’assumpció de riscos, la gestió econòmica i fiscal, l’estratègia comercial i de
comunicació, etc. El cicle va començar
el 12 de febrer amb el formador pra-

tenc Pedro Olivares, que fa dues sessions amb el títol “Quant de fred fa a
l’Everest? Claus per emprendre un projecte empresarial”

❧

L’

Alfred és un jove pratenc que amb
el seu talent musical i el seu tarannà
personal s’ha guanyat l’admiració
de molts seguidors del programa
de televisió Operación Triunfo (OT).
Durant tota l’edició d’aquest programa
d’èxit a nivell de l’Estat espanyol,
l’Alfred s’ha mostrat orgullós dels
seus orígens pratencs i ha esdevingut
un ambaixador de la ciutat. El proper
repte que té és representar Espanya en
el Festival d’Eurovisió, juntament amb
la guanyadora d’OT, Amaia Romero.

EL PRAT

Alfred García,
músic i cantant
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“El Prat és un
poble molt
solidari, a
més de tenir
una cultura
impressionant”

18

Moment de la recepció oficial que l’alcalde del Prat,
Lluís Tejedor, va oferir a l’Alfred al saló de plens
de la Casa de la Vila.

Fins fa uns quatre mesos, l’Alfred García era un
jove de 20 anys que es movia en els entorns musicals del Prat de Llobregat: La Capsa, l’Escola
de Música i la Unió Filharmònica, on participava
en molts dels seus projectes, com el clip musical
#Almeuritme, les maratons musicals del Melodia o el projecte Cocoon.
La seva decisió de presentar-se com a candidat
al programa Operación Triunfo (OT) li ha canviat la vida de dalt a baix: de ser un músic que
pretenia ensenyar les seves creacions a través
de discos autoeditats, ha passat a ser un dels
finalistes d’OT i a ser el representant d’Espanya,
juntament amb Amaia Romero, a l’Eurovisió, el
que significa una audiència d’uns 300 milions
de persones.
Per què et vas presentar al programa televisiu Operación Triunfo?
Estava immers en una petita crisi existencial, volia experimentar i se’m va acudir presentar-m’hi
amb un fado i una cançó a ritme soul. I va sortir
bé: em van agafar i, a partir d’aquí, tot el que ha
passat fins ara.
I què feies abans d’OT?
Estava estudiant comunicació audiovisual i anava a fer música al Taller de Músics. Estava a punt
de treure un disc autoeditat, però ja no he pogut. No té res a veure amb el que he fet, era molt
experimental.
Tot això t’ha canviat la vida?
Totalment: ara tinc seguidors de la meva música
a tot Espanya i també a Amèrica Llatina. El que
jo volia quan em vaig presentar era ensenyar la
meva música, les meves cançons, els meus valors socials i les meves inquietuds. No sé si ho
he aconseguit. Com quedés en el concurs no
m’importava, mai ho he fet pels diners ni per la
posició on pogués quedar.
Què has trobat a l’acadèmia d’OT?
Hi he trobat grans amics, tant entre els companys com entre els professors; hi he trobat un
estil propi que he descobert allà; ara tinc més
seguretat en mi mateix que no pas abans, i,
sobretot, hi he trobat una companya de viatge
excepcional, l’Amaia Romero.
Justament amb ella representes Espanya
en el proper festival d’Eurovisió. Com ho
afrontes?
Em sento molt segur i protegit cantant amb
Amaia. La cançó, Tu canción, ens representa als
dos; les frases són un retrat robot de la nostra

relació. Anem a defensar la música i l’amor com
no s’ha fet mai a Eurovisió.
I partir d’ara, com penses encarar la teva
carrera?
La veritat és que ara em costa pensar en això,
perquè estic molt centrat en el que estic fent. Ara
haig d’anar de gira per Espanya amb els components d’OT i després a Europa, amb el festival
d’Eurovisió. Però estic buscant un productor que
sigui adient per al que jo vull fer, que s’impliqui
en el meu projecte.
Durant tot el temps a l’acadèmia d’OT
has estat un gran ambaixador del Prat:
tenies l’engaxina del potablava al camerí,
parlaves del nostre territori, de la platja,
fins i tot vas cantar la sardana de la Festa
Major...
Em sento superorgullós del poble que tinc, i volia donar a conèixer la cultura del Prat. Agraeixo
totes les oportunitats que he tingut, començant
per l’Escola del Carmen, on vaig estudiar, les meves tardes a El Lloro, els projectes a La Capsa, les
entrevistes a El Prat Ràdio...
Creus que és important comptar amb
equipaments com aquest per promocionar la cultura?
Molt important, perquè tot això crea oportunitats a la gent del Prat i fa que tinguem el gran
nivell musical que tenim. Jo vaig fer el primer
concert en aquest equipament, i tota la meva
relació amb La Capsa i la gent que la porta ha
estat sempre fantàstica.
També has estat transmissor de valors socials, que sovint són molt difícils de fer
arribar al públic més jove. N’eres conscient, d’això?
Era totalment conscient que tenia l’oportunitat
d’arribar a un gran públic i que havia de donar
a conèixer missatges de solidaritat i de denúncia. Per això m’he posat una samarreta d’Open
Arms, he parlat d’investigació de la sida i del
càncer, de feminisme, etc.
I després de tot això, com et veus?
Fent música, sense pretendre canviar res ni tampoc renunciar a res. Cal normalitzar tot això que
m’està passant. I seguir molt un consell que em
va donar la Nina: “Per ser universal, s’ha de ser
local”
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[ Dolors Pérez Vives ]
[ Isa Gonzalo ]

Em sento
superorgullós del
poble que tinc, i volia
donar a conèixer
la cultural del Prat.
Agraeixo totes les
oportunitats que he
tingut, començant per
l’Escola del Carmen,
on vaig estudiar, les
meves tardes a El
Lloro, els projectes
a La Capsa, les
entrevistes a El Prat
Ràdio...

Seguiré fent música,
sense pretendre canviar
res ni renunciar a res.
S’ha de normalitzar
tot això que m’està
passant. I seguir
molt un consell que
em va donar la Nina:
“Per ser universal,
s’ha de ser local”.
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Esport variat
i assequible
per a
adolescents
Club per a nois i noies
de 12 a 18 anys que
viuen o estudien al Prat
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El Club Esport Jove és un programa municipal que ofereix als nois i noies d’entre
12 i 18 anys que estudien o viuen al Prat
l’accés a diferents espais i activitats de
caràcter esportiu durant l’any, a un preu
assequible (20 € per temporada).
El Club permet l’entrada a diversos
espais del CEM Estruch (joves de 12 a
15 anys) i CEM Sagnier (joves de 16 a
18 anys), activitats i tallers trimestrals, i
sortides puntuals (un dissabte al mes).
L’accés als CEM és de dilluns a divendres, de 15 a 18 h.
Per inscriure’s al Club Esport Jove es
pot fer via Internet (www.elprat.cat/
esports) o bé presencialment a les oficines de la secció municipal d’Esports
(pl. Vila, 9).
Els tallers trimestrals tenen un preu de
15 € i n’hi ha de pàdel, hípica, dansa urbana... i altres activitats, ja que cada trimestre es modifica l’oferta. Pel que fa a
les sortides mensuals dels dissabtes, el
gener passat se’n va fer una de patinatge sobre gel, amb la participació d’una
trentena de nois i noies, mentre que el
24 de febrer passat van anar a esquiar. Al
març està previst desplaçar-se fins a un
parc d’aventura. Cada mes, la sortida és
d’una activitat diferent
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Patinatge sobre gel, la sortida del mes de gener del Club Esport Jove.
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FLAIXOS D’ESPORTS

DUATLÓ CIUTAT DEL PRAT
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El Club Prat Triatló 1994 ha organitzat la 10a edició del
Duatló Ciutat del Prat i Campionat de Catalunya oficial per
equips. Prop de 220 equips es van donar cita al parc Nou,
més d’un miler de duatletes en les dues modalitats, open i
elit, que van competir pel Campionat de Catalunya. El Duatló
Ciutat del Prat va constar de 5 km de cursa a peu, 20 de de
ciclisme i 2,5 més de cursa a peu. Pel que fa als resultats
del Campionat de Catalunya, el Club Fasttriatló Montjuïc va
revalidar el títol en categoria msculina, per davant del Club
Prat Triatló 1994 i l’AE Rockets. En categoria femenina també
es va imposar el Fasttriatló Montjuïc, per davant del CN Vic
i el Granollers. El Prat Triatló femení va quedar quart.

BONA MARXA DE L’AE PRAT
El primer equip de l’Associació Esportiva Prat està
fent molt bon paper aquesta temporada a 3a Divisió,
competició que ja ha entrat a la segona volta.
L’equip, amb 7 victòries en els últims 9 partits, està
tercer a la classificació, quan resten una dotzena de
jornades per aconseguir una plaça de playoff.

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE PATINATGE DE VELOCITAT
AE BÀSQUET PRATENC
Continua la temporada immaculada per al sènior masculí
de l’AE Bàsquet Pratenc, que segueix invicte amb 14
victòries i cap derrota en el seu grup de Territorial. A la
segona part de la temporada el repte és mantenir aquest
nivell, que l’ha dut a liderar el grup amb tres victòries de
marge respecte dels seus perseguidors. L’equip té cada
cop més a prop l’objectiu de l’ascens a Tercera Catalana.

El patinòdrom del CEM Estruch ha acollit les tres jornades
dels Jocs Esportius Escolars de Patinatge de Velocitat que
ha organitzat el Club Patí Delta Prat. Han estat diferents
curses de categories escolars, des dels prebenjamins
als juvenils i també amb la categoria màster, amb la
participació de més de 230 patinadors i patinadores, la
més alta dels darrers anys. Els i les participants han arribat
de les diferents escoles pratenques, de les escoles dels
dos clubs potablaves i de diferents clubs catalans.

FLAIXOS D’ESPORTS
CLUB BÀSQUET PRAT
La lliga LEB Or ha arrencat la segona
part de la temporada amb un CB Prat
que segueix sent un dels equips de
moda i dominadors de la categoria.
Després d’acabar la primera volta com a
tercer classificat i haver perdut l’opció
de disputar la Copa Princesa en favor
del Manresa, el Prat ha recuperat la
segona plaça. Ara mateix, a falta de
12 partits per acabar la fase regular,
l’equip pratenc suma 17 victòries
i 5 derrotes, ja té la permanència
matemàtica i busca assegurar-se la
presència al playoff. L’equip potablava
podria disputar per primera vegada
la promoció d’ascens a l’ACB.
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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CROSS
Uns 800 nens i nenes han participat enguany en la jornada de
Jocs Esportius Escolars de Cross locals i comarcals al parc Nou,
organitzats pel Pratenc AA. Els participants han competit en
recorreguts que han anat des dels 600 fins als 2.400 metres.
Als jocs han participat corredors i corredores procedents de
diferents escoles pratenques que tenen l’atletisme com a
activitat esportiva extraescolar; també, atletes del Pratenc
en edat escolar, des de prebenjamins fins a juvenils, i de
clubs d’atletisme d’arreu de la comarca. Enguany ha tornat a
participar-hi Càrites Diocesana a través de la Volta Solidària,
una cursa de 600 metres que ha anat en benefici del projecte
de suport al centre maternoinfantil que té l’entitat al Prat.

març

MARATEST
El Prat ha acollit per primera vegada la Maratest, la cursa atlètica
de llarga distància que organitza l’empresa Gaudium Sport i el
Pratenc AA. La prova serveix de tirada llarga i com a entrenament
per a la Marató de Barcelona. La Maratest ha tingut sortida
i arribada a la Granja de la Ricarda i ha recorregut els espais
agrícoles de la ciutat. Hi han participat prop de 2.500 persones
en dues modalitats: la prova llarga, de 30 km, i la curta, de 15.

VOTACIONS PER INTERNET A LA NIT DE L’ESPORT
El divendres 16 de març se celebrarà la 32a
Nit de l’Esport, per reconèixer a les persones
i entitats locals que han destacat pels èxits
assolits o per la promoció que han fet de
l’esport durant la temporada 2016- 2017.
La novetat d’aquesta edició és que, un cop
seleccionades les candidatures per part
del jurat, es proposen 3 nominats de les
categories millor esportista masculí major
de 16 anys, millor esportista femenina major
de 16 anys i millor equip federat, per tal
que tothom pugui votar-los via Internet, a
través del web municipal www.elprat.cat.
El període de votacions acaba l’11 de març.
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