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L

a prioritat de l’equip de govern municipal, tal com reflecteix el Programa d’Actuació Municipal 2016-2019, és la
lluita contra les desigualtats i els efectes de la crisi, que incideixen en la vida quotidiana i fan perillar l’exercici dels
drets fonamentals: habitatge, educació, salut, cultura, esport i respecte a la diversitat.

Hem treballat perquè la
convivència continués essent
positiva i la ciutat continués
millorant. Ara hem de seguir
treballant, hem de respondre
a les necessitats actuals i
mirar cap al futur.

Lluís Tejedor
L’alcalde

El Pla Local per a la Inclusió Social s’inscriu en aquesta tasca. És la visualització de l’esforç conjunt de la nostra
comunitat per acostar-nos a la societat que volem, justa i democràtica. Si ens preguntem què és el que volem
per al Prat d’avui i de demà, la resposta serà que volem una comunitat que garanteixi els drets bàsics, que sigui
solidària i estigui cohesionada, que proporcioni oportunitats d’equitat i qualitat educativa i cultural al llarg de
la vida de les persones, que sigui saludable, que tingui cura de tothom i que sigui feliç. I això només ho podem
aconseguir des de la comunitat, des de la unió d’esforços de l’Ajuntament, d’altres administracions públiques i del
teixit social de la ciutat. Cal que aquest acord ciutadà que estem construint articuli un compromís i cerqui noves
aliances amb les entitats de la ciutat que lluiten per la defensa del drets socials.
La tasca de l’Ajuntament ha estat contundent i continuada al llarg del temps, i ha estat especialment important
en l’etapa d’inici d’aquesta darrera crisi econòmica, en què es van produir grans desigualtats i molts riscos
d’exclusió social. L’Ajuntament ha posat tots els recursos al seu abast per pal·liar la situació i no abandonar ningú.
Hem treballat perquè la convivència continués essent positiva i la ciutat continués millorant. Ara hem de seguir
treballant, hem de respondre a les necessitats actuals i mirar cap al futur, cap a la ciutat que volem construir, i ho
hem de fer junts, amb tots vosaltres, amb totes les entitats del tercer sector, amb les persones voluntàries. És un
compromís compartit, és un treball de comunitat.

Cap a un acord de ciutat per a la
inclusió i la cohesió socials

L

a prioridad del equipo de gobierno municipal, tal como refleja el Programa de Actuación Municipal 20162019, es la lucha contra las desigualdades y los efectos de la crisis, que inciden en la vida cotidiana y hacen
peligrar el ejercicio de los derechos fundamentales: vivienda, educación, salud, cultura, deporte y respeto a
la diversidad.

Hemos trabajado para que
la convivencia siguiera
siendo positiva y la ciudad
continuara mejorando.
Ahora tenemos que seguir
trabajando para responder
a las necesidades actuales y
mirar hacia el futuro.

El Plan Local para la Inclusión Social se inscribe en esta tarea. Es la visualización del esfuerzo conjunto de
nuestra comunidad para acercarnos a la sociedad que queremos, justa y democrática. Si nos preguntamos
qué es lo que queremos para El Prat de hoy y de mañana, la respuesta será que queremos una comunidad
que garantice los derechos básicos, que sea solidaria y esté cohesionada, que proporcione oportunidades
de equidad y calidad educativa y cultural a lo largo de la vida de las personas, que sea saludable, que cuide
de todos y que sea feliz. Y eso solo lo podemos conseguir desde la comunidad, desde la unión de esfuerzos
del Ayuntamiento, de otras administraciones públicas y del tejido social de la ciudad. Es necesario que este
acuerdo ciudadano que estamos construyendo articule un compromiso y busque nuevas alianzas con las
entidades de la ciudad que luchan por la defensa de los derechos sociales.
La tarea del Ayuntamiento ha sido contundente y continuada a lo largo del tiempo, y ha sido especialmente
importante en la etapa de inicio de esta última crisis, en la que se produjeron grandes desigualdades y
muchos riesgos de exclusión social. El Ayuntamiento ha puesto todos los recursos a su alcance para paliar
la situación y no abandonar a nadie. Hemos trabajado para que la convivencia siguiera siendo positiva y
la ciudad continuara mejorando. Ahora tenemos que seguir trabajando para responder a las necesidades
actuales y mirar hacia el futuro, hacia la ciudad que queremos construir, y lo tenemos que hacer juntos, con
todos vosotros, con todas las entidades del tercer sector, con las personas voluntarias. Es un compromiso
compartido, es un trabajo de comunidad.
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Les 4 claus
[1]
Es vol donar un impuls al
Pla Local per a la Inclusió
Social fent-hi participar la
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Ajuntament i
entitats impulsen
un acord de
ciutat per un
Prat més inclusiu
i cohesionat

ciutadania a través d’entitats
cíviques i organitzacions
perquè s’adhereixin a
un acord de ciutat.

[2]
Les actuacions del Pla
s’estructuren en 5 àmbits:
protecció social i sanitària;
formació, cultura, educació
i esport; habitatge;
ocupació, i relacions
comunitàries i convivència.

[3]

E

n els darrers anys, l’Ajuntament del Prat
ha elaborat i aplicat diversos plans per
promoure la cohesió i la inclusió socials
a la ciutat. Ara, de cara al període 20182022, l’equip de govern municipal vol
donar un impuls al nou pla, fent-hi participar la ciutadania a través d’una setantena d’entitats cíviques i organitzacions
relacionades amb la cohesió i la inclusió
social. Més que un pla municipal es tractarà, per tant, d’avançar cap a un acord
de ciutat.
El Pla Local per a la Inclusió Social
(PLIS) per al període 2018-2022 vol ser
un instrument de les polítiques socials
municipals que vetlli per la igualtat

En total es desplegaran
unes 190 actuacions, de les
quals el 66 % compten amb
la implicació d’entitats i
d’oportunitats dels pratencs i les pratenques en tots els àmbits de la vida
col·lectiva, lluitant contra els factors que
generen desigualtats i injustícies socials.
Un pla obert i en
contínua actualització
El fet d’obrir el PLIS a la ciutadania pratenca implica coordinació i compromís
entre l’Ajuntament i les entitats participants. Serà un pla que, respectant les
actuacions que ja estan en marxa des
de fa anys, n’incorporarà de noves i estarà obert a revisions i aportacions ciutadanes. Estarà, per tant, en permanent
actualització

❧

associacions ciutadanes.

[4]
Es tracta d’un pla actiu i
obert, amb un grup d’impuls
i seguiment que anirà
proposant actualitzacions
i noves actuacions.

Los 5 ámbitos
de actuación
del PLIS
Unas 190 acciones, la mayoría con
implicación de las entidades

El PLIS 2018-2022 se estructura en 5 ámbitos de actuación. En total se desplegarán alrededor de 190 acciones, de las
cuales aproximadamente el 66 % contarán con la implicación de entidades y
asociaciones ciudadanas, ya sea en colaboración con el Ayuntamiento o en solitario. Se pueden consultar con detalle
las actuaciones previstas en el apartado
“Personas / Servicios Sociales” del web
municipal www.elprat.cat.

1. Protección
social y sanitaria
Garantizar que se cubran las
necesidades básicas de protección
social y sanitaria en condiciones de
igualdad y con especial sensibilidad
hacia los colectivos más vulnerables.
Destacan acciones como el servicio de
transporte adaptado para personas de
edad avanzada con falta de autonomía,
arreglos para adaptar el domicilio a
personas mayores o discapacitadas,
Taula de Salut Mental —donde se
trabaja para mejorar el abordaje de
los casos y coordinar las actuaciones
de los diferentes servicios— o
Punt Solidari – Botiga Solidària
—distribución gratuita de alimentos
a familias con necesidades—.
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2. Formación,
cultura, educación
y deportes
Garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la
educación y la cultura a lo largo
de todas las etapas de la vida.
Algunos ejemplos son el proyecto
Educación, Cultura y Comunidad
(ECC) —explicado ampliamente
en la revista del octubre pasado—,
ayudas para las actividades
extraescolares y de verano,
para estudios postobligatorios
y tarifación de las guarderías,
proyecto Lecxit de voluntariado
para el fomento del éxito educativo
a través de la comprensión lectora...
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3. Vivienda
Facilitar el acceso a la vivienda, luchar
contra la pobreza energética y dar
herrramientas a las personas con
riesgo de exclusión residencial.
Así, se realiza la promoción del alquiler
social para colectivos con necesidades
específicas, ayudas al alquiler, ayudas
económicas de urgencia para evitar
la pérdida de la vivienda, plan de
acción para la prevención y la lucha
contra la pobreza energética y punto
de información sobre facturación y
contratación de la electricidad, etc.

4. Empleo
Impulsar la formación y la capacitación para
la inserción en el mundo laboral, planes de
orientación, acompañamiento y ocupación.
Se realizan actuaciones como la
formación para la ocupación mediante
diferentes programas y cursos para
actualizar competencias y cualificaciones
profesionales u obtener el certificado
de profesionalidad, orientación laboral
y apoyo a la búsqueda de trabajo,
programas de formación y trabajo para
jóvenes —Garantía Juvenil—, contratación
municipal de personas paradas de El
Prat —planes de empleo—, etc.
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5. Relaciones
comunitarias y
convivencia
Potenciar el asociacionismo y el desarrollo
comunitario con las entidades de la
ciudad, fortaleciendo la cohesión social
con la lucha contra la segregación.
Ejemplos: Punto del Voluntariado, en las
Cases d’en Puig, donde se atiende a las
personas que quieren ser voluntarias
y se las deriva a las entidades que
necesitan voluntarios/as; servicios de
buen vecindario y convivencia; Club
Esport Jove, donde se trabaja la inclusión
social de jóvenes y adolescentes a
través del deporte facilitando su
acceso a las instalaciones deportivas
municipales a precio reducido, etc.

Conferencia
Ciudadana
celebrada el
20 de marzo
pasado en
el Cèntric.

EL PRAT

Del plan de inclusión al
acuerdo de ciudad

El Prat, a través de les
dades

El 20 de marzo pasado se celebró en el auditorio del Cèntric
la denominada Conferencia Ciudadana, con la presencia
de representantes de los diferentes agentes municipales
y cívicos implicados en la lucha contra la exclusión social.
Hasta ahora, las conferencias ciudadanas se celebraban
cada cuatro años, pero a partir de ahora pasarán a ser
anuales. Durante el encuentro, el sociólogo Quim Brugué,
catedrático de Ciencia Política en la Universitat de Girona,
pronunció la conferencia “Acord ciutadà: construir plegats
la política social del municipi”. La Conferencia Ciudadana
sirvió para presentar las actuaciones del PLIS, tras la cual
se desarrolló un espacio de diálogo con entidades.
Asimismo, se ha creado un grupo de impulso y
seguimiento ciudadano, con respresentantes de una
quincena de asociaciones y entidades cívicas, que se reunirá
periódicamente y que irá generando nuevas propuestas
para incorporar a la conferencia ciudadana del año
próximo.
Con todo ello se debe ir desplegando el Acuerdo de
Ciudad, con un compromiso explícito al cumplimiento de
las propuestas, que se explicitó el pasado día 20 en la
Conferencia Ciudadana.

L’Acord de Ciutat contra l’exclusió social ha de tenir
en compte diversos indicadors de la situació global
del Prat, en àmbits com la demografia, l’educació i la
formació, el mercat de treball o l’habitatge. Algunes
dades significatives de la nostra ciutat són les següents:
[ Des del 1986 la població jove (de 0 a 14 anys) ha
passat del 27,6 % al 15,9 %, mentre que la població
de més de 65 anys ha augmentat 2,5 vegades.
[ L’11,5 % dels ciutadans del Prat són nascuts fora de
l’Estat espanyol i el 7,6 % tenen nacionalitat estrangera.
[ La taxa d’atur és de l’11,6 %, i afecta especialment
dones, joves i majors de 45. Entre els llocs de treball,
el 93,2 % són assalariats i el 6,8 % autònoms.
[ La taxa de cobertura a persones aturades entre els
anys 2013 i 2018 ha baixat cinc punts: al gener del 2013
el 63,8 % dels aturats rebien alguna prestació, mentre
que al gener del 2018 només ho feien el 59,6 %.
[ El 26,5 % de les persones de 75 anys i més viuen soles.
[ Entre el 2011 i el 2017, el pressupost municipal de
serveis socials ha crescut un 88 % i el de promoció
econòmica, un 90 %.
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

#8M: millor predicar amb
l’exemple

El Prat está de moda

Al ple municipal de març aprovàvem una declaració institucional i
una moció per donar suport a la vaga feminista del #8M i s’instava el Congrés
dels Diputats a posar fi a la bretxa salarial existent entre homes i dones en
el món laboral. Tanmateix, segons informacions de CCOO a l’Ajuntament
basades en un estudi fet per la Fundació Surt el 2015, entre la plantilla del
nostre ajuntament existia una bretxa salarial favorable als homes d’entre el 9
% i el 22 % a les diferents categories professionals. Per aquest motiu, exigirem
acabar amb aquest problema dins d’aquesta legislatura i que allò aprovat pel
Ple no quedi només en paraules boniques. En aquell mateix ple, també vam
denunciar un presumpte cas d’assetjament psicològic del cap de la Policia
Local envers una sergent, l’únic comandament dona dins el cos. Aquest cas ha
deixat en entredit el funcionament del Protocol per a la prevenció i abordatge
de possibles assetjaments psicològics i conflictes relacionals de l’Ajuntament,
segons l’informe fet pel mateix Síndic de Greuges. Davant d’aquesta denúncia
no podien mancar les paraules de l’alcalde donant una d’aquelles lliçons
“magistrals” a l’oposició dient-li com s’ha d’actuar quan ets oposició. Sr.
alcalde, quina experiència té vostè com a membre de l’oposició si mai ho ha
estat? O el que pretén és ensinistrar l’oposició perquè no molesti a l’equip de
govern i gaudir del seu últim mandat amb tranquil·litat?
@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Más de tres meses después de las elecciones del 21D seguimos
sin formar gobierno. Ni los que han ganado en escaños ni los que han
ganado en votos dejan sus estrategias electoralistas para desbloquear
la situación; los primeros, por no presentar como candidato a alguien
que pueda ser investido y los segundos, por no tener la valentía de
presentarse a la investidura y así empezar a correr los plazos. Mientras
esto pasa en Cataluña, el Gobierno de España vuelve a apostar por
nuestra ciudad. Si el mes pasado hablábamos del EVA, ahora le toca a
nuestra mayor infraestructura. El anuncio de la ampliación del aeropuerto
es una gran noticia para nuestra ciudad. El plan director del aeropuerto
prevé pasar de la capacidad actual de 55 millones de pasajeros a 70 en el
2026. La inversión de casi 1.600 millones de euros prevé la construcción
de una nueva terminal satélite destinada a vuelos internacionales y un
desarrollo urbanístico con oficinas, hoteles y zonas de ocio.
Esta obra, que empezará en 2019, el mismo año en el que Tejedor
deje la política, nos dejará más ingresos municipales, pero es otra gran
oportunidad para conseguir empleos estables y de calidad. Espero que el
equipo de gobierno esté a la altura y sepamos aprovecharla.
Tel. 653 936 713
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El Prat, amb els presos polítics

Presupuestos participativos

L’existència de presos polítics en ple segle XXI i en plena
Unió Europea és un fet que ens escandalitza a molts. No podem acceptar
que en Joaquim Forn, l’Oriol Junqueras, en Jordi Sánchez i en Jordi
Cuixart segueixin a la presó per les seves idees. Aquest fet denota el
baix nivell d’independència judicial de la justícia espanyola, que se situa
ben lluny dels països avançats d’Europa. Som molts els que pensem que
davant d’aquesta situació no es pot restar callat i que cal denunciar-ho
allà on sigui possible. Per això al darrer ple municipal vam promoure
una moció, amb el suport d’altres grups i de les entitats sobiranistes,
en la qual rebutjàvem el seu empresonament i exigíem el seu trasllat
a presons catalanes, mentre la seva excarceració no tingués lloc, per
facilitar les coses a les seves famílies, que són les que estan patint en
carn pròpia la situació. La proposta va ser aprovada per àmplia majoria.

En la pasada revista de febrero se dedicaron cuatro páginas
a la explicación de las propuestas que se ejecutarán por parte de este
ayuntamiento hasta alcanzar la suma de 3 millones de euros establecida
para los presupuestos participativos. Se llevarán a cabo 23 de las 35
propuestas que cumplieron los requisitos para entrar en las votaciones.
Para nosotros es una muy buena noticia que por primera vez se hayan
realizado unos presupuestos participativos, ya que encontramos necesario
que desde las instituciones públicas se integre a la gente para dar
su opinión y perspectiva. Esto aporta otros puntos de vista sobre las
prioridades y necesidades de la sociedad que muchas veces se pasan
por alto. Desde Guanyem Prat hicimos un ruego al equipo de gobierno
proponiéndoles que, dado que 6 de las 23 propuestas que se llevarán
a cabo deberían estar contempladas dentro de su plan de actuación,
puesto que son exclusivamente temas de accesibilidad y el 4 de
diciembre de 2017 entró en vigor la ley de accesibilidad universal,
destinaran esa suma, que asciende a 980.000 euros, a la ejecución de
las siguientes propuestas más votadas de las 10 que restan, dando
así cabida a poder llevar a cabo prácticamente todas las propuestas
existentes.

Des del PDeCAT del Prat també volem agrair la solidaritat
de les més de 120 persones que van col·laborar amb el Sopar Groc que
vàrem organitzar a la Fundació Catalana de l’Esplai i en què vàrem
recaptar 2.176 euros per als presos i les seves famílies. Nosaltres no
pararem fins que el Joaquim, els dos Jordis i l’Oriol tornin a ser a casa.
@PDECATELPrat

@partitdemocratadelPrat

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

En defensa de las pensiones

Después del 8 de marzo

El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública
con mayor capacidad de redistribución y reducción de desigualdades de
nuestro estado del bienestar. La derecha, sin embargo, legisla para ahogar
al sistema público e impulsar el sistema privado de pensiones. Esto, añadido
a la caída de cotizaciones provocada por la reforma laboral del PP, ha
llevado el sistema público de pensiones a una situación de extrema alerta.
Los socialistas llevamos tiempo denunciando cómo el Gobierno de Rajoy
esquilma el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De los 66.000 millones
de euros con que lo dejó el presidente Zapatero, quedan menos de 8.000.
Además, la actualización de las pensiones, que se incrementan un
0,25 % mientras que el IPC sube un 2 %, constituye una pérdida de
poder adquisitivo que hace recaer el peso de la crisis, una vez más,
en sectores sociales desfavorecidos. Los socialistas hemos registrado
recientemente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley
para que las pensiones suban lo mismo que el IPC, y así garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo. Esta propuesta fue bloqueada,
una vez más, por la derecha bicéfala de PP y Ciudadanos. Así pues,
animamos a los pensionistas a seguir movilizándose en defensa del
estado de bienestar y ofrecemos nuestro apoyo a estas iniciativas.

La huelga feminista del 8 de marzo ha marcado un hito, no solo
por las multitudinarias movilizaciones, sino también por los efectos en los
centros de trabajo y por la multitud de actos que han reunido a mujeres
y hombres para transformar el orden establecido, el sistema patriarcal y
económico asociado al poder, al control y al dominio. Pese a los avances de
los últimos años, en términos de igualdad sigue persistiendo una profunda
desigualdad por razón de género: así lo muestran los indicadores sobre
el mercado de trabajo, la violencia machista, la distribución y el cuidado
en los trabajos reproductivos y de cuidado familiar, la feminización de la
pobreza... Esta movilización histórica ha sido promovida por el movimiento
feminista y por mujeres desde todos los ámbitos de la sociedad —de ahí
su éxito— y ha reabierto debates que exigirán generar espacios en las
organizaciones políticas y colectivos de los que formamos parte que nos
exijan un compromiso firme y trabajo permanente para avanzar hacia la plena
igualdad. Desde ICV-EUiA denunciamos las acciones de los gobiernos, tanto
en la configuración de las leyes como en su aplicación, que demuestran ser
ineficaces. Todas y todos debemos compartir el impuso de este 8 de marzo
para trabajar con más ahínco por la igualdad real. Esta es una carrera de
fondo que compromete no solo a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad.

@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Podemos El Prat

Los desenamorados

Hace cuatro años nació Podemos El Prat de Llobregat. Durante
estos años, y habiendo pasado por momentos difíciles propios del
nacimiento de un nuevo partido, hemos conseguido crear una organización
cohesionada, que ha trabajado en el municipio de la mano de diversas
entidades y movimientos sociales para llevar nuestras políticas y
reivindicaciones adelante desde la calle y —desde el 2015— también desde
el Ayuntamiento, donde hemos podido elevar nuestras propuestas políticas
al debate consistorial, trabajando y presentando mociones en materias de
igualdad, vivienda y remunicipalización, que han sido y son nuestros ejes
de acción. Tuve el honor y la gran responsabilidad política y organizativa
de ser elegida como la primera secretaria general de Podemos El Prat, reto
que habría sido difícil de asumir e impulsar sin el gran trabajo en equipo,
sin la implicación de todas y cada una de las personas que forman parte
de nuestra organización. Ahora vienen cambios y, como toda organización
viva y aún en construcción, debemos elegir nueva secretaría general. Este
proceso se realizará próximamente y estoy orgullosa de poder decir que
estoy segura de que el relevo que surja de las primarias será positivo para el
conjunto de Podemos El Prat. Gracias por la confianza y seguimos trabajando
desde el Círculo por los objetivos compartidos y por el bien común.

En el último pleno, Ciudadanos presentamos una moción donde
instábamos al gobierno local (ICV-PSC) a modificar la ordenanza municipal y
permitir realizar bodas civiles en diferentes lugares de la ciudad (al igual que
ya sucede en algunos municipios de nuestro alrededor y con gran éxito). El
Prat de Llobregat dispone de diferentes espacios públicos lo suficientemente
atractivos, que creemos podrían prestarse para tal finalidad. Si podemos
realizar plenos municipales en el Cèntric o en el teatro Modern, ¿por qué
no podemos usar estos mismos equipamientos para celebrar matrimonios
civiles? ¿O en la Granja de la Ricarda, el teatro Artesà…?

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

No hubo sorpresa: otra nueva moción que fue a la papelera. Volvió
a aparecer la sobada excusa del “modelo de ciudad”, que es a la creatividad
lo que el muro de Donald Trump a la tolerancia; la misma eterna cantinela
que frena cualquier tipo de iniciativa que no parta de ellos mismos. Está
claro que ICV-PSC prefieren que la oposición no obtenga ningún gramo de
protagonismo, a que la ciudadanía se vea beneficiada por algunas de las
propuestas que continuamente presentamos. Pese a esta nueva negativa y
aunque no se quieran dejar ayudar, nosotros lo vamos a seguir intentando
por ti.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA

EL SUPERHEROI I LA SUPERHEROÏNA VERDS VISITEN
L’ESCOLA
CONSELL EXTRAORDINARI DE DONES

EL PRAT
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El 6 de març es va celebrar al saló de plens de l’ajuntament un
Consell Extraordinari de Dones, com a acte de reconeixement
a la tasca de totes les dones que han lluitat i segueixen fentho per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Hi van
intervenir dones d’entitats socials del municipi, com Pilar
Torralvo, de l’Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo,
o Dolors Siles, de l’associació Lletra Violeta. La catedràtica
d’ètica Victòria Camps va fer la xerrada “Cent anys després:
igualtat formal, desigualtat real”. Vídeo a www.elprat.tv

El superheroi i la superheroïna verds
visiten cada setmana les classes de l’escola
Nostra Senyora del Mar i donen consells de
sostenibilitat als nens i nenes. Les disfresses
les han dissenyat i cosit ells mateixos. Són
moltes les escoles del Prat que tenen la
figura de voluntària o delegada ambiental
que vetlla per la sostenibilitat del centre.
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REUNIÓ DE LA TAULA DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA DEL PRAT

EXPOSICIÓ SOBRE LES ORQUÍDIES DEL DELTA A CAN CAMINS
L’exposició “Orquídies al delta del Llobregat”, que mostra
les 23 espècies d’orquídies que viuen en aquest territori,
es pot visitar a l’oficina de turisme de Can Camins, fins al
mes de setembre. Aquesta exposició va estar situada a
l’exterior de l’estand municipal a la passada Fira Avícola i
darrerament ha estat exposada al centre comercial Splau.

El 13 de març es va reunir la Taula de l’Economia Social i
Cooperativa del Prat, que convoca l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament i agrupa les principals entitats del sector al
municipi: Cooperativa Obrera de Viviendas, Coworking Uikú,
Gats-Labesoc, Fundació Esperanzah, Associació SaóPrat,
Fundació Cassià Just, Fundesplai, Fundació Rubricatus, CPS
Francesc Palau i l’Associació Espigoladors. També hi va assistir
una representació de la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya i l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Els
projectes pratencs d’aquest àmbit econòmic passen un moment
excel·lent i alguns han estat reconeguts arreu de Catalunya.

VIDA PRATENCA
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES AL PRAT
Aquest any, la celebració del Dia
Internacional de les Dones ha vingut
marcada per una convocatòria de
Vaga Feminista Internacional, que
incloïa vaga laboral, de cures, de
consum i estudiantil. Al Prat, el 8 de
març va ser un dia molt reivindicatiu
i al llarg de tota la jornada es van
succeir diverses activitats de protesta
i reivindicació. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
CARGO PRAT, A LA FIRA INTERNACIONAL D’EMPRESES SIMULADES
Del 14 al 16 de març es va celebrar la 13a Fira Internacional d’Empreses
Simulades, en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball. El
Programa SEFED El Prat de Llobregat va traslladar l’activitat formativa
de la seva empresa simulada Cargo Prat SAS al palau 5 de Fira de
Barcelona. A la fira, els i les alumnes de les diferents empreses
simulades de la Xarxa SEFED van posar en pràctica habilitats i
competències d’administració i comercials: promoció, atenció al
client, negociació, gestió de compra i venda de productes i serveis.

EL 14 D’ABRIL, NOVA JORNADA TOTHOM EDUCA!
La 10a edició de la jornada Tothom Educa! tindrà lloc
el dissabte 14 d’abril, de 9 a 14 h, a l’escola Sant Jaume.
Per participar-hi cal inscripció i hi haurà activitat infantil
durant tota la jornada. La jornada tractarà elements
teòrics per deteminar quines són les claus per millorar
els vincles entre l’escola, la família i la comunitat.

ACTE DE RECEPCIÓ A LES PERSONES VOLUNTÀRIES DEL PESSEBRE VIVENT
El passat dimecres 14 de març, al gimnàs de l’escola Jaume Balmes, va tenir lloc aquest acte, on van assistir al voltant de 300
persones. La Casa de Andalucía va obrir l’acte amb un ball, i a continuació es va realitzar el reconeixement a totes les persones
voluntàries, amb una menció especial a tots els nens i nenes Jesús de la història del Pessebre Vivent. També es va fer el lliurament de
premis del concurs fotogràfic; els premiats han estat: 1r premi, per a Justo Caballero; 2n, per a Nuria Escobedo, i 3r, per a Lluís Mora.
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PUBLICITAT
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Preinscripció a infantil,
primària i ESO, del 13
al 24 d’abril
El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat ha publicat els calendaris
dels processos de preinscripció per al
curs vinent. Per a educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del

13 al 24 d’abril. Per a les escoles bressol
serà del 2 al 14 de maig.
Han de fer la preinscripció les famílies amb fills o filles que el curs vinent
començaran P3 (nascuts al 2015) o que

iniciaran 1r d’ESO, o que necessiten canviar de centre, o que són nous al municipi i volen accedir per primera vegada a
qualsevol nivell educatiu.
A www.elprat.cat/educacio trobareu informació sobre les característiques dels centres educatius de la ciutat,
per ajudar-vos a decidir a quina escola
o institut es demanarà plaça per ordre
de preferència. Pareu atenció als centres
més propers a casa vostra.
La preinscripció es pot presentar en
el centre educatiu sol·licitat en primera
opció o bé davant de l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME). En aquest darrer
cas caldrà que, a partir del 28 de març,
demaneu cita prèvia telemàticament a
través del web www.elprat.cat/educacio o telefònicament a la Regidoria
d’Educació (tel. 933 790 050).
Informació del procés
L’Ajuntament anirà informant del procés d’escolarització a través del mateix
web municipal i de les xarxes socials respecte a la publicació de les llistes amb
els barems provisionals, sorteig de desempat, llistes amb barems definitius, així
com de l’adjudicació i llistes d’espera.
L’Ajuntament vetlla pel respecte a la
normativa i actuarà si sospita d’alguna
irregularitat relacionada amb les dades
d’empadronament

❧
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PER SANT JORDI, LLIBRES PRATENCS

S

CHINA FAST FORWARD
SERGI VICENTE
(Península)

elecció de llibres escrits per persones del
Prat o amb temàtiques relacionades amb
la nostra ciutat: llibres “de proximitat”
per al dia de Sant Jordi, proposats per
la Biblioteca Municipal Antonio Martín

MEDICINA Y VIDA
VICENÇ TIERRA
(Rúbrica Editorial)

Cinco perfiles de hombres
y mujeres de ciencia que
remarcan la importancia
de la buena relación y el
respeto por sus pacientes
como aquello que los
guía en la adquisición del
conocimiento científico.

RECORDS DEL MEU CARRER
CONSOL CARRILLO
(Rúbrica Editorial)

EL PRAT
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No és una història, és l’entranyable mirada
al passat on l’autora, tintorera de tota la
vida, ens explica els més de vuitanta anys
viscuts al carrer de Ferran Puig. Aquests
records van acompanyats d’imatges de les
botigues més emblemàtiques i conegudes,
petits negocis que han anat desapareixent,
han canviat d’amo o d’activitat.

Relato en primera persona, hecho
desde el conocimiento del territorio y
la cultura china, en el que se da cuenta
del salto generacional y la apertura
social de la China, el replanteamiento
de prioridades politicoeconómicas y
las urgencias medioambientales de un
país demográficamente al límite.

VIVENCIAS.
ESPERIENZE.
ANTONIO
GISO

UN POCO DE MÍ
LUCÍA GAVILÁN
(Serial Ediciones)

Recopilación de
lecciones y frases
hechas que a la
autora le han hecho
crecer como persona
a lo largo de su vida.

Poesías y
relatos cortos.
Textos en
castellano y
en italiano.

AK 47: LA HISTORIA DE MIJAIL
KALASHNIKOV
SERGIO COLOMINO
(Norma Editorial)

Un cómic con diez relatos sobre la
historia de este célebre fusil, cada uno
ilustrado por un artista diferente, todos
ellos surgidos de la prestigiosa escuela
JOSO (Centro de Cómic y Artes Visuales).

LA IMPORTANCIA DE SER ROSA
TINTA FINA
(Editorial Barrett)

LA BRUJA BUENA
LUCÍA GAVILÁN
(Serial Ediciones)

EL PRAT DESAPAREGUT
JOAN MONTBLANC
(Efadós)

LOS MARES DE LA LUNA
MAR GONZÁLEZ
(Biblioteca Azul)

Núria Inés (Tinta Fina) y Miguel Ángel
Blanca (compositor de Manos de Topo)
colaboran para crear una de las novelas
gráficas más estimulantes del año, entre
la comedia absurda y el terror intimista.

Viatge als darrers cent anys del Prat a través
d’una selecció de fantàstiques imatges que
ens mostren com era la ciutat i la seva gent.
Una bona ocasió per conèixer el passat i
entendre el present de la nostra ciutat.

EL SENTIDO DEL ARTE Y LA ESTÉTICA
CARLOS SABARICH
(Bubok Editorial)

El arte y la estética están prácticamente
en todo lo que hacemos, en nuestro
día a día. Este ensayo reflexiona
sobre ambos conceptos con el fin
de encontrarles el sentido último.

Los habitantes del pueblo
nunca se adentraban en el
bosque donde vivía la
bruja, porque creían que
todas eran malas.

Una decisión tomada en un momento
límite desencadena una serie de cambios
importantes en la vida de Sofía. Ella creía
que su vida era perfecta e idílica, pero
en menos de 48 horas se transforma en
una espiral de inestabilidades laborales,
infidelidades y secretos de familia.

RELATS: HISTÒRIES DE VIDA DE FAMÍLIES
GITANES A SANT COSME
(Fil d’Aram)

Projecte impulsat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i per l’Institut Escola
del Prat amb l’objectiu de promoure el centre
i el barri arreu de Catalunya on calgui trencar
estereotips. Editat en romaní, castellà i català.

L’ANTIGA RECTORIA DEL PRAT
(1680-1936)
JOSEP FERRET I PUJOL
(Rúbrica Editorial)

DEL CD SAFI AL CD JUVENTUD PRAT
(1978-2014): ESOS GRANDES OLVIDADOS
MANUEL VÁZQUEZ

QUADERN CULER: POSA A PROVA EL TEU
BARCELONISME
CARLOS DIAZ CUBEIRO
JORDI VICENTE RÓDENAS
(Angle Editorial)

DESAGÜE
JORDI MACARULLA
(Baile del Sol)

LA LUNA EN LAS MINAS
ROSA RIBAS
(Siruela)

INMUNES
JORDI PITARCH CAPEL
(Círculo Rojo Editorial)

Estudi sobre la construcció i ús d’aquesta
edificació, residència de clergues i espai
institucional, social i cultural del Prat durant
més de 250 anys. Les flames cremaren tots els
documents de l’arxiu parroquial, però el recull
històric que va fer el pare Andreu de Palma,
conjuntament amb epístoles entre el bisbat i la
parròquia, han fet possible aquesta publicació.

Tota mena de passatemps i activitats:
laberints, tests, comparacions, qüestionaris
personals, exercicis de lògica, memòria
i coneixements, jocs visuals, etc. Un
llibre per aprendre, conèixer i gaudir del
FC Barcelona: jugadors, entrenadors,
partits, història, curiositats i molt més.

Novela ambientada en sitios tan dispares
como los pueblos de la zona montañosa de
Castellón y una ciudad minera de Alemania.
Al protagonista le persigue una maldición
desde antes de su nacimiento. Desde
pequeño debe vivir con la soledad y el temor
del resto del pueblo, incluso de sus padres.

El autor tiene una larga trayectoria como
jugador y entrenador de fútbol. Nos presenta
un documentado trabajo que recupera
la memoria de nuestro deporte local, con
unos clubes de fútbol que han marcado
a diferentes generaciones pratenses.

Novela que pone de relieve
el lado oscuro de la humanidad
ante situaciones límite. Ambientado
en una empresa donde se quiere
reajustar la plantilla, los propios trabajadores
luchan entre sí para conservar el puesto de
trabajo, ya que hay una gran brecha entre
tener trabajo y no tenerlo y vivir en la miseria.

Alojarte en prisiones huyendo de los
“transformados”, perder a toda tu familia
en un sangriento festín y continuar lúcido,
luchando por cada segundo de tu vida,
evitando ser devorado por bestias caníbales
incapaces de razonar. El cáncer ha cobrado
forma humana, la misión de arrinconarlo para
vencerlo comienza con una curiosa vacuna.

REFLEXIONES EMOTIVAS, EMOCIONES
REFLEXIVAS
AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO
(Editorial Stenella)

CUARTETO DE CUERDA
CARLOS SABARICH
(Bubok Editorial)

BARTOLÍ, EL PESCADOR QUE NO QUERÍA
NAVEGAR
FERRAN AGUADÉ GIBERT
(Editorial La Plana)

PEIX, PEIXET
DANIEL BORRULL I DALIT
(Rúbrica Editorial)

Gestionar bien las emociones y buscar
el equilibrio personal no supone que
no podamos dejarnos llevar alguna que
otra vez por nuestros instintos, siempre
y cuando sepamos cómo volver a
nosotros sin sufrir daños. La observación
y la reflexión son el nexo de unión
entre los dos universos paralelos.

Después de perder a su hijo mientras
faenaban una mañana de mala mar, Bartolí
no desea volver a zarpar. A partir de ese
día se dirige a la playa con sus cañas y
aperos para conseguir con dificultad su
sustento. Un día, mientras pescaba, una
gaviota parlanchina le informa de una
noticia que le devolverá la alegría.

Estos dos hombres y dos mujeres
no forman una doble pareja, sino un
auténtico y poderoso póquer de ases.
Ese cuarteto resultará a la vez perverso y
protector, tanto un altar de celebración
como un perfecto refugio contra los
vaivenes que provoca el oleaje de la vida
y sus posibles naufragios cotidianos.

Qui és en Peixet? Aparentment, sembla ser
un jove d’uns trenta anys, estable i ordenat,
però que veu com el seu món, normal i segur,
s’ensorra, li cau a sobre i el mata. Per què en
Peixet es va suïcidar? Si vols saber quina és
la veritat, hauràs d’acompanyar en Carles i la
Laia durant els tres dies de la recerca d’allò
que el va empènyer a fer el pas cap a l’abisme.

EL PRAT
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El Prat
esdevé
una pista
de ball
EL PRAT
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Fins al 13 de maig, dansa, dansa i més dansa
Del 5 a l’11 d’abril, el Prat serà la seu del
Dance Dialogue Prat, un intercanvi juvenil internacional on 32 joves d’arreu
d’Europa, de 18 a 30 anys d’edat, vindran

a la nostra ciutat en el marc d’una gira
entorn de la dansa urbana. L’intercanvi
està coordinat per l’Assessoria de Mobilitat Internacional d’El Lloro.

Maig en dansa
Més endavant, del 27 d’abril al 13 de
maig, arriba el cicle Maig en Dansa amb
motiu de les celebracions del Dia Internacional de la Dansa. El Prat omplirà els
carrers de ball per sentir i gaudir de prop
propostes de diferents estils (des del
hip-hop a la dansa contemporània o el
flamenc). Hi haurà propostes professionals consolidades al costat de companyies i grups locals, amb un programa
divers, participatiu i per a tots els públics.
Inaugurarà el cicle la Cia. Mar Gómez el
27 d’abril, amb l’espectacle de carrer La
vie en rose.
Una altra cita imprescindible serà la
Festa de la Dansa, que tindrà lloc al centre cívic Jardins de la Pau el 29 d’abril.
També gaudirem dels Brodas Bros i les
seves propostes “hiphoperes”, de flashmobs i d’espectacles per a tota la família.
El cicle el tancarà una proposta molt
especial, convidant tothom a participar
en un gran taller de dansa. El Colectivo
Lamajara ens proposa acostar-nos al
món de pagès, al nostre entorn més immediat, i jugar a fer-lo nostre ballant. La
primera sessió serà el diumenge 13 de
maig al pati de l’Artesà, que a més de
vermut s’omplirà de dansa i tothom hi
es convidat a participar

❧

Més informació a www.elprat.cat/maigendansa

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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LA CELESTINA
ATALAYA TEATRE

Amb tota una llista de premis a les seves mans entre
els que destaca el Premio Nacional de Teatro 2008 i el
Premi al Millor Espectacle del V Festival Internacional
Noches de Moscú 2016, arriba la versió i adaptació de
Ricardo Iniesta d’aquesta cèlebre tragicomèdia.
En Calisto és un jove noble enamorat de Melibea,
però ella no el correspon. Aconsellat pel seu criat
Sempronio acudeix a l’antiga fetillera i alcavota
Celestina qui, gràcies a un conjur i la seva habilitat
psicològica, aconsegueix l’enamorament d’ella. Agraït,
en Calisto dóna a Celestina una recompensa que
ella no comparteix amb els criats, malgrat haver-se
compromès prèviament. La tragèdia està servida.

Teatre Modern. Diumenge 8, a les 19 h
Entrada: 15 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

DIJOUS TEATRE

TEATRE KADDISH

T EATRE I DANSA

REBOTA REBOTA Y EN TU CARA
EXPLOTA

Agnès Mateus
& Quim Tarrida
presenten una
reflexió descarnada
sobre la violència de
gènere i la passivitat social. Un espectacle
de denúncia per començar a dir les coses
pel seu nom, per vèncer la por i contra els
tabús contemporanis.

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

YO, TÚ Y ÉL

CIA. SANT JORDI TEATRE

Tres personatges parlen sobre la soledat,
la mendicitat o la migració amb un toc
d’humor.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 21, a les 19.30 h

ADOSSATS de Ramon Madaula

Tres generacions
de Jordis d’una
família de classe
mitjana celebren
plegats el dia de
Sant Jordi. Poc
a poc descobrim
que no hi ha roses sense espines.

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

Del 27 d’abril al 13 de maig

MASCULÍ/ FEMENÍ
Cia. Les Beauvoir

LA VIE EN ROSE

Cia. Mar Gómez
Dansa, teatre gestual i
de clown per explicar la
història d’una parella
que descendeix de la cúspide de l’èxit fins
al més clamorós dels fracassos.

Plaça de la Vila. Divendres 27, a les 19 h

FLASHMOB FLAMENC

L’escola de dansa Mavi Arias i les diferents
cases regionals de la ciutat ompliran de
ritme la pl. de Catalunya.

Plaça Catalunya. Dissabte 28, a les 18 h

FESTA DE LA
DANSA

Celebrem el Dia
Internacional de la
Dansa amb una nova edició de la Festa
de la Dansa: una mostra de la dansa i els
balls que es fan a la nostra ciutat.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 29, a partir de les 12 h
I recorda, segueix les petjades
també al mes de maig!
www.elprat.cat/maigendansa

ESCARXOFA & JAZZ 2018

M ÚSICA

Centre d’Art Torre Muntadas

Bona música i arròs per a tota
la família al ritme del soul
i jazz de The Gramophone
All Stars i el rock’n’roll de
The Sick Boys. Completen el
cartell La Jonkollective de la
mà del pratenc Víctor Sancho,
la Big Band de l’Escola
Municipal de Música del Prat amb la Gemma Abrié i el
ritme de La Barcelona Brass Band.

La Capsa. Diumenge 8, a les 12 h. Preu menú: 7 €

BOHEMIOS AUTORIZAOS EN CONCERT

Més de 10 anys creant rumba
fresca i divertida. Ara Bohemios
presenta a La Capsa el seu
darrer treball.

La Capsa. Dissabte 14, a
les 22.30 h. Entrada: 6 €
anticipada i 10 € taquilla (amb consumició)

Adaptació
escènica de
la pel·lícula
homònima
de JeanLuc Godard.
Cinc joves
reflexionen sobre la vida, el sexe i la
revolta del maig del 68.

Dissabte 14, les 20.30 h
Entrada: 8 €

KADDISH RADIKALS

Mierda Bonita
Sota la direcció de Marina Mora,
aquesta lectura presenta els textos
de Pablo Gisbert. Una reflexió sobre
aquest segle XXI.

Diumenge 22, a les 12 h

YO QUERÍA SER UNA CHICA
ALMODÓVAR, PERO DEJÓ
DE TENER SENTIDO
Cia. La Chacha del Rey
La inevitable insatisfacció humana
com a excusa per aprofundir en les
nostres emocions.

Dissabte 28, 20.30 h. Entrada: 8 €

JAM SESSION

Trobada bimensual per tocar en directe i
compartir música a càrrec de la pianista i
cantant Anna Sánchez.

#4 RAONS: Big Ok
Arriba al #4Raons una proposta
musical que respira la celebració
de la creació en comú i l’eufòria
del free grunge per a crooners.

VIBRASSIONS

La Capsa. Dissabte 21, a les
22.30 h Entrada: 6 € (amb

La Capsa. Diumenge 15, a les 19 h

amb SPANISH BRASS
Un dels quintets
més dinàmics
i consolidats
del panorama
musical
internacional
presenta un espectacle amb el millor del
seu repertori per celebrar els 28 anys
que porten a escena. Músiques plurals i
sempre brillants. En acabar el concert, hi
haurà un col·loqui amb els músics.

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

consumició)

CONCERT: NÚRIA
GRAHAM

Un dels valors
de l’escena
independent
a Catalunya
presenta el
seu darrer treball a La Capsa!

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

ENCARA POTS VISITAR
COL·LECTIVA

Exposició que es centra en un moment
singular i brillat de la cuina catalana: la
Segona República. Un instant de gran
creativitat gastronòmica i d’una forta
voluntat per afegir una mirada nova i
modernitzadora.

Cèntric Espai Cultural
Del 12 d’abril al 30 de juny

CONNEXIONS

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PARRALO

Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El Remolar. Fins al 27 d’abril

PROJECTES LAB: SUPERSIMETRIA

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 13 d’abril

Dijous 12, a les 19 h. Visita comentada amb Sergi Freixes
(comissari de l’exposició)

SUPERSIMETRIA: SESSIÓ OBERTA

FOGONS DE GUERRA

Exposició bibliogràfica sobre la vida quotidiana durant la
Guerra Civil Espanyola. L’alimentació i la cuina del dia a dia en
època de conflicte i durant els anys 30 i 40.

Biblioteca Antonio Martín. Del 12 al 30 d’abril

EL CINE DE FRIDA
Les diferències culturals de l’Ali i la Nino no
seran un obstacle pel seu amor.
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida
Kahlo

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

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA CAPRI
Estrena de VENGADORES: INFINITY WAR

(27, 28 I 29)

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

Sessió que mostrarà el treball
desenvolupat durant el procés de
Supersimetria, posat en marxa al
març amb diferents artistes, agents i
col·lectius de la ciutat.

Centre d’Art Torre Muntadas. Divendres 13, a les 19.30 h

CINE CLUB

ALI & NINO

C INEMA

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 22 d’abril

LESA HUMANITAT

2017, Espanya.
Idioma: català.
Documental,
nominat als
Premis Gaudí,
sobre la memòria
històrica i la
justícia universal
que mira de donar veu i visibilitat a
les víctimes del franquisme.

Cinema Capri
Dimecres 11, a les 20 h

X ERRADES

E XPOSICIONS

MENÚS DE GUERRA:
CUINA D’AVANTGUARDA I
SUPERVIVÈNCIA

EL DRET AL NO OBLIT.
LA NECESSITAT DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA

Taula
rodona
amb la
participació
d’Hèctor Faver (director del
documental Lesa Humanitat
que es podrà veure al Cine Club
d’abril), Queralt Solé, Josep
Cruanyes, Roger Heredia.
Modera Joan Montblanc,
historiador pratenc.

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 9, a les 19 h

ABRIL DE LLETRES I LLIBRES

Aquest any, tot un seguit d’activitats per celebrar la diada de Sant Jordi i gaudir de la lectura
Més activitats de Sant Jordi a www.elprat.cat/santjordi

SANT JORDI A LA PL. DE LA VILA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE La joie

de vivre: de les Cases de la Seda al pont de
Brooklyn de Josep Costa

Cèntric Espai Cultural
Dijous 12, a les 19.15 h

EL PUEBLO MÁS TRANQUILO DEL
MUNDO
de Rush Smith
Presentació del nou
llibre d’aquest creador
multiplataforma, referent a internet.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 17, a les 19 h

CARRETÓ DE CONTES

Tots aquells contes que volen pel nostre cap
els hem posat dins d’un carretó, i camina
que caminaràs, us els farem arribar.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 21, a les 12 h

LÍNIES EN EL CEL ELÈCTRIC

amb Mireia Vives i Borja Penalba
Un univers de cançons pròpies combinades
amb poesia musicada de diferents autors i
autores.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 22, a les 19 h

Pl. de la Vila. Dilluns 23

Parades de llibres, roses, i molt més!

A les 12 h, Trobada amb autors locals
A les 17 h, L’hora del conte: Un Drac al Prat!

Celebrem St. Jordi amb aquest conte
d’un drac que fa parada a la nostra ciutat!
A les 18 h, Autores literàries, segle XX amb
Lletra Violeta
A les 19 h, Ballada de Sardanes

ENTREGA DE PREMIS VII CONCURS
LITERARI DE MICRORELATS
TINTABLAVA
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 24, a les 19.15 h

LECTURA

L’HORA DEL CONTE

Activitat recomanada per a infants
de 3 a 7 anys

I NFANTIL

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 7. Mare! De quin color són els

petons? amb Cia. Teatre Kaddish
Dissabte 14. Contes màgics amb Anna
García
Dissabte 28. Contes musicals amb Santi
Rovira
Dimarts 10, a les 17.30 h. Storytime: Let’s
Play the Tale! Bare Books amb Patricia
McGill

LA FÀBRICA

TEATRE I MÚSICA

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Divendres 13. Circ en família. Malabars

CIA. ANIMAMUNDI TEATRE

Per a infants de 6 a 9 anys
Cal inscripció prèvia.

i equilibris en familía

Dissenya un motlle per fer galetes amb
modelatge i impressió 3D.

ART EN FAMILIA

Contes per mimar amb Anna García
Experiència sensorial per a infants de 0 a 3
anys amb les seves famílies.

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 3,
a les 17.30 h i dissabte 7, a les 10.30 h

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 22, a les 11.45 h

TALLERS

TALLER DEL DIMECRES

Per a infants de 4 a 8 anys
Construcció de segells de goma
amb Stella Rubio

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

UNIVERS INTERNET
Cèntric Espai Cultural
Dimarts, a les 17 h

Cal inscripció prèvia

La granota
Llargapota está
trista i avui no vol
caçar mosques a la
bassa.

Divendres 27. Crea el teu tallagaletes

El món subterrani de Torre Muntadas
Per a famílies
amb infants de
4 a 9 anys
Els investigadors
del quotidià
descobriran que
hi ha sota les rajoles de Torre Muntadas.

L’HORA DELS NADONS

EL PRÍNCEP GRANOTA

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

EL CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Un petit elefant
protago-nista
d’una gran
aventura
a la jungla.
Organització:
La Xarxa

SIN REMITE

Joc d’operacions amb Makey Makey
Crea el teu comandament de videojoc
personalitzat amb el dispositiu Makey
Makey.

Un peculiar carter ens convida a endinsarnos al seu particular món a través del circ
i del teatre amb molt d’humor.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dijous 19, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Quina és la infraestructura
física i les implicacions socials i
econòmiques d’Internet?

EL PETIT ELEFANT

Teatre Modern. Diumenge 15,
a les 12 h. Entrada: 6 €

Cal inscripció prèvia

Dimarts 10. Construint la xarxa

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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Diumenge 22, a les 12 h. Entrada: 2 €

Dimarts 17. L’impacte ecològic
d’internet
Esbrina quin és l’impacte
ecològic d’enviar un email.

Dimarts 24. Dilemes de la

privacitat
On van les nostres dades i
identitat quan utilitzem Internet?

ACTIVITATS DE LLEURE
D’ABRIL

DIMARTS 10

DILLLUNS 23

DIMECRES 25

Continuem el cicle de passejades
de la Diputació de Barcelona, “A
cent cap als cent”, d’aquest curs
2017-2018.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades
Preu: 5 €

Lectura de poemes i lliurament del “22è recull
de poesies i contes breus”
Per participar al recull, s’han de presentar
poesies i/o contes breus originals, escrits en
català o castellà. Els escrits s’han de lliurar amb
el nom de l’autor al Programa de Lleure de la
Gent Gran. Data límit per lliurar els escrits:
divendres 6 d’abril. Recital a Cases d’en
Puig, a la plaça Agricultura, a les 10.30 h
Acte obert a tothom

Visitarem la ciutat de Reus, i tindrem la
possibilitat de descobrir l’esplendor i la
riquesa del patrimoni modernista, el segon
més important a Catalunya. Després anirem
a dinar una bona calçotada.
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades
Preu: 35 €

CAMINADA A CENTELLES

RECITAL DE SANT JORDI

SORTIDA: VISITA GUIADA A REUS
MODERNISTA I CALÇOTADA

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

Arte para transformar el paisaje
de las obras de la avenida
Iniciativa del Ayuntamiento de El Prat para hacer más agradable a la vista la zona
de obras de Verge de Montserrat y contribuir a dinamizar la actividad comercial

Desde hace unos días, la valla metálica
que delimita las obras del tramo central
de la avenida de la Verge de Montserrat
se ha adornado con una treintena de
murales realizados por 15 artistas, locales en su gran mayoría.
Expo Art Avinguda
Se trata de Expo Art Avinguda, una iniciativa del Ayuntamiento de El Prat para
transformar el paisaje visual de una
zona en obras en un espacio amable y
de interés artístico que invite a pasear,
además de contribuir a dinamizar la actividad comercial de este tramo de la
avenida. Es un paso más para minimizar
el impacto de estas obras en el día a día
de la ciudad.
La dirección artística y el diseño gráfico de la exposición ha ido a cargo del
ilustrador pratense Toni Garcia.
Además de los murales artísticos, que
tienen formato de mural de 2 por 6 metros, se han instalado también diversos
paneles informativos, con explicaciones
sobre la exposición y el listado de artistas participantes.

EL PRAT

23
abril

18

Actividades y concursos
con los comercios
En torno a la exposición se dinamizarán actividades para público infantil y
familiar hasta el verano. Por ejemplo, en
diversos murales se esconderán personajes en forma de pequeños detalles
que se deberán localizar. Luego habrá
que rellenar un boleto poniendo en qué
mural se ha encontrado cada personaje
y depositarlo en las urnas situadas en
los comercios de la avenida. Entre las
personas que acierten las respuestas se
sortearán diversos premios

❧

Vídeo en www.elprat.tv

Cinco de las
15 obras que
podremos
admirar en
la valla de
la avenida
en forma de
murales.

L’Alfred i la
Laura, rebuts
per l’alcalde
Agraïment oficial de la
ciutat al cantant i músic
i a la directora de cinema
El mes de febrer passat van tenir lloc a la
Casa de la Vila dues recepcions oficials a
dues persones joves de la nostra ciutat
que n’han difós el nom i la cultura més
enllà del nostre municipi.
Alfred Garcia
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El 9 de febrer, l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va rebre el cantant i músic Alfred
Garcia, finalista al concurs televisiu Operación Triunfo (OT) i que representarà
Televisión Española al proper festival
d’Eurovisió, juntament amb la guanyadora d’OT, Amaia Romero. La gala se
celebrarà a Lisboa el 12 de maig proper.
L’Alfred ha estat vinculat des de molt petit al món musical pratenc.
Laura Ferrés
El 27 de febrer es va celebrar la recepció
a la directora de cinema Laura Ferrés per
l’èxit del curt Los desheredados, guardonat amb nombrosos premis, entre ells el
Goya i el Gaudí. El curt, que es va estrenar
l’1 de març al cinema Capri, també ha estat reconegut com a millor curt de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes i
com a millor curt europeu al festival de
cinema portuguès Curtas do Conde

❧

Vídeos a www.elprat.tv
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Identificar
al perro,
más barato
El Ayuntamiento regala
botellas para diluir con
agua los orines de los
animales en la calle
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El Ayuntamiento de El Prat ha iniciado
una campaña que, bajo el lema “Sigues
responsable: identifica’l. Ell no ho pot fer
per tu!”, fomenta la identificación obligatoria de los animales de compañía (perros, gatos y hurones), que deben tener
implantado un microchip y estar inscritos en el censo municipal.
Mediante un acuerdo al que se ha llegado con el colegio de veterinarios, las
personas propietarias de animales de
compañía disponen de un descuento
de 20 € en cualquier centro veterinario
de El Prat para la implantación del microchip, que incluirá también la inscripción automática en el censo municipal.
Posteriormente se deberá pagar una

Descuentos de 20 € en las clínicas veterinarias de El Prat para implantar un microchip a los perros.

tasa anual de 10 €, que incluye la recogida a domicilio y la incineración en caso
de muerte del animal.
Agua contra los orines
El gobierno municipal también ha iniciado otra campaña, “Enrecorda’t de

l’ampolla”, para que las personas que pasean perros diluyan con agua los orines
de los animales, para evitar así suciedad,
corrosión y malos olores. El Ayuntamiento regalará a las personas que censen su perro una botella diseñada para
esta función

❧

Les escoles del Prat gasten
un 23,5 % menys d’energia
Gràcies al programa municipal “Meitat per a tu, meitat per a mi”, desenvolupat durant
els darrers 4 anys i que ha ajudat a estalviar més de 270.000 € en gas i electricitat

Al llarg dels últims
quatre anys, les 14
escoles del Prat han
participat en el programa
municipal
d’estalvi energètic
“Meitat per a tu, meitat per a mi”. Les escoles han aplicat bons
hàbits per reduir el
consum, de manera
que
l’Ajuntament
s’estalvia diners en
les factures de gas i
electricitat, que corren al seu càrrec.
Ajuntament i escoles s’han repartit a
parts iguals els beneficis econòmics de
l’estalvi: la meitat per
a l’Ajuntament, que
ha deixat de gastarho en factures energètiques, i l’altra meitat per a les escoles,
en forma de subvencions municipals.
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Sessió de formació sobre eficiència energètica a l’equip docent de l’Escola Bressol Sol Solet.

714 tones de
CO2 menys
Els estalvis globals d’aquests 4 anys
han estat del 23,5 %, tot un èxit si es
pensa que les previsions eren del 10 al
15 %. S’estima que s’ha deixat de pagar a les companyies d’energia més de
270.000 €. A més, s’han deixat d’emetre
a l’atmosfera 714 tones de CO2 gràcies
a la reducció del consum del gas. Cal recordar que tota l’energia elèctrica que
es consumeix a les escoles del Prat procedeix de fonts renovables (eòlica, hidroelèctrica, solar...) i, per tant, no emet
gasos d’efecte hivernacle.

En aquests 4 anys s’han identificat els
aspectes d’eficiència energètica que es
podien millorar, s’han implementat mesures correctores i s’ha fet formació a
l’equip docent, persones de consergeria
i neteja, alumnat i AFA. Crear protocols
per tancar els ordinadors o les pantalles digitals, racionalitzar els horaris de
calefacció i temperatura, optimitzar
l’ocupació dels espais (gimnàs, menjador...) i integrar un sistema de tancament
de llums a les tasques de neteja són algunes de les accions realitzades

❧

En temps real
Conèixer el consum d’energia
en temps real i el cost econòmic
que representa ha estat un
factor important per motivar
la col·laboració de les escoles
amb el projecte. Tots els edificis
municipals disposen d’un sistema
de monitorització en temps real que
permet conèixer el consum i detectar
avaries o sobreconsums d’energia.
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Al juny,
Festa del
Voluntariat
Les entitats i el Punt
del Voluntariat preparen
la trobada, que es farà
a la pl. de Pau Casals
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El proper mes de juny tindrà lloc la segona Festa del Voluntariat del Prat, una
jornada de trobada entre persones voluntàries de la ciutat i de reconeixement
a la seva tasca en el dia a dia per a la
transformació de la ciutat.
L’any passat es van desplegar diverses activitats a la plaça de Pau Casals,
on van assistir unes 300 persones entre entitats, voluntariat i ciutadania. Enguany, l’objectiu és seguir fent visible la
important tasca del voluntariat i generar
un espai de reflexió conjunta en relació
amb la implicació ciutadana en la transformació de la ciutat. Per a fer-ho possi-

La Festa del Voluntariat ja escalfa motors.

ble, diverses entitats que tiren endavant
els seus objectius gràcies a la implicació
de persones voluntàries es trobaran al
Punt del Voluntariat de Cases d’en Puig
per dissenyar conjuntament la jornada
d’aquest any.

Si voleu participar-hi podeu adreçar-vos
al mateix Punt del Voluntariat, a les Cases
d’en Puig, els dilluns i dijous, de 16 a 19 h,
o a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat. Trobareu més informació a www.elprat.cat/voluntariat

❧

Baja el número de heridos graves
en accidentes de tráfico en El Prat
Aumenta el número de atropellos leves de peatones, sobre todo de personas mayores y
menores de edad, mientras disminuyen los accidentes con bicicletas y no hay muertes
año pasado se registraron
víctimas mortales.
Más peatones,
menos ciclistas

Paso de peatones en una calle de El Prat.

El área de tráfico de la Policía Local de
El Prat y el departamento municipal
de Movilidad trabajan detectando los
puntos de concentración de accidentes y aplicando medidas correctoras.
Durante los últimos años, el número
de personas heridas en accidentes de

tráfico se ha ido reduciendo. En 2017
hubo el mismo número de heridos leves que en 2016, 221. En cambio, en
2016 resultaron heridas graves 4 personas, mientras que en 2017 solo lo
resultó una (lo que supone una reducción del 75 %). Ni hace dos años ni el

Cabe destacar el aumento
de atropellos de peatones
que resultaron heridos leves, especialmente entre
las personas mayores y los
menores de edad. También
es destabacle la disminución de los accidentes con
ciclistas implicados, muchos
de los cuales provienen de
fuera de la ciudad. La zona
residencial del municipio
concentra la mayoría de accidentes con bicis.
Las principales causas de
los accidentes son las infracciones y errores en la
conducción por parte de
los conductores/as, por no
respetar las prioridades de
paso y la falta de atención.
Los puntos de concentración de accidentes más relevantes han
sido la ronda de Llevant y la avenida
del Remolar, aunque el análisis global
indica que la accidentalidad en nuestra
ciudad es muy dispersa, sin poder determinar ningún sitio como relevante para
la existencia de accidentes

❧
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Cursos de
formación
continua
Para personas que están
trabajando y autónomos
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Pasados los años más duros de la crisis,
desde 2014 se observa un aumento gradual de la población ocupada en El Prat,
que llegaba a 26.974 personas a finales
del 2017, lo que representa el 87,1 % de
la población activa.
No obstante, la contratación en todo el
país se caracteriza por la temporalidad
y la corta duración. Casi el 88 % de los
contratos del 2017 fueron temporales y
el 33 %, de menos de un mes.
Con esta situación ya no basta con
cursar un ciclo formativo o hacer una carrera universitaria, sino que es necesaria
la formación continua para no quedar
desfasado.
Programación anual
Desde el Centro de Promoción Económica se programan anualmente cursos de
formación continua dirigidos a personas
trabajadoras en activo y autónomos, con
el objetivo de mejorar su cualificación
profesional, contribuir al mantenimiento
de su empleabilidad y atender las necesidades más específicas de las empresas.
La oferta formativa se adapta a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, las necesi-

Curso de gestión del estrés en el Centro de Promoción Económica.

dades de adaptación a los cambios en el
sistema productivo y las posibilidades de
promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras.
Esta formación se realiza en colaboración con la Fundación para la Formación
y el Estudio Paco Puerto de CCOO y está
subvencionada por el Consorcio para la
Formación Continua de Cataluña y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Para inscribirse en los cursos hay que
dirigirse al Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat, c. Moreres, 48, tel. 93 478 68 78 (Área de Formación), correo electrónico adfor@elprat.
cat, o bien a https://online.elprat.cat y
www.elprat.cat/economia

❧

Cursos de este año
CURSOS

INICIO

FINAL

[ Gestión
del estrés

01/03/2018

22/03/2018

[ Mindfulness

10/04/2018

15/05/2018

[ Herramientas
de coaching I

23/05/2018

25/06/2018

[ Atención
al cliente del
pequeño
comercio
en inglés

18/06/2018

18/07/2018

[ Community
manager

04/09/2018

30/10/2018

T’ajudem
a trobar
feina
Al Servei Local d’Ocupació
de l’Ajuntament del Prat

Des del 2014 l’atur va a la baixa al Prat.
El passat mes de febrer hi havia 3.670
persones sense feina, 430 menys que un
any enerere. No obstant, hi ha col·lectius
que pateixen especialment l’atur, com
les persones de més de 45 anys, que al
Prat representen el 51,5 % de l’atur total i el 74,1 % del de llarga durara. D’altra
banda, el 84,7 % dels contractes signats
al febrer van ser temporals i, d’aquests, el
33,6 % són iguals o inferiors a un mes de
durada.
El Servei Local d’Ocupació (SLO) del
Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat ajuda les persones que busquen feina o volen millorar
la seva situació professional. El SLO les
orienta i acompanya, treballant un itinerari d’inserció laboral, amb eines, estratègies i programes com l’UBICAT.
Programa UBICAT
UBICAT és un programa innovador
d’acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social que
es desenvolupa amb el finançament del
Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació

Oficines del Servei Local d’Ocupació (SLO) del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat.

de la Generalitat. El programa s’adreça
a les persones desocupades i inactives,
però també a les que estan treballant
però que es troben en situació de precarietat laboral.
100 participants
Enguany, des del SLO, a través del programa UBICAT, es donarà resposta a 100
persones participants, amb prioritat per
a les aturades majors de 45 anys. Disposaran d’un mínim de 5 hores d’activitats
d’orientació, accés a itineraris ocupacionals i acompanyament tècnic envers
l’orientació professional. El programa
contempla actuacions individuals i grupals i actuacions amb les empreses

❧
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Tallers per a la
recerca de feina
El SLO ofereix tallers per a grups
reduïts per millorar competències
i a afavorir l’accés al mercat de
treball: “Utilitzar l’smartphone en la
recerca de feina”, “Recerca de feina
a l’estiu”, “Entrevista en anglès”,
“Entrevista curricular vs entrevista
per competències”, “El mètode 888
per trobar feina”, “Millora el teu
CV”, “Consulta en línea les ofertes
de la Xarxa Xaloc” i “Alfabetització
informàtica per a la receca de feina”.
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l dia 6 de març passat, dins dels
actes de commemoració del Dia de
la Dona, es va celebrar un Consell
Extraordinari de les Dones al saló de
plens de l’ajuntament. Aquest acte
va comptar amb la participació de la
filòsofa Victòria Camps, que va fer
un diagnòstic de la situació actual
del feminisme, dels seus guanys i
dels aspectes encara per conquerir.
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Victòria Camps,
catedràtica de Filosofia Moral
i Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona

“Seria bo que
en el segle XXI
el feminisme
desaparegués,
perquè no fos
necessari”

Victòria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia
Moral i Política de la UAB, ha intentat aplicar les
nocions d’ètica i filosofia a la política, tant des
del Senat, on va ser senadora, com des d’altres
estaments com són el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya. Avui és presidenta de la Fundació
Víctor Grífols i Lucas, i membre del Comitè de
Bioètica de Catalunya. El seu pensament i les
seves reflexions es troben en diversos llibres;
entre ells, La imaginación ética i El siglo de las
mujeres.
Com valora l’èxit de participació en les
manifestacions del 8 de març passat?
Ha estat un ressorgiment d’un moviment que
semblava apagat. Les joves es pensaven que ja
estava tot fet i han vist que no és així. Hi veig un
relleu generacional molt esperançador.
Què ha passat en aquests 100 anys, des
que el 1918 al Regne Unit s’aconseguís el
sufragi universal?
S’han anat reconeixent drets jurídics, però la
igualtat segueix sense ser real. No n’hi ha prou
de fer lleis si els homes i les dones no canviem
els costums. És més fàcil fer lleis que canviar els
costums de les persones.
I com es fa això de canviar costums?
S’ha de prendre consciència personal i social,
i aquesta s’ha de traduir, en l’àmbit polític,
en la consecució de polítiques de paritat, que
després s’apliquin a les empreses, als consells
d’administració...
I com podem prendre consciència
d’aquests canvis necessaris?
Una de les coses que ha passat és que no s’ha
donat valor a la vida reproductiva de les dones,
que s’ha tractat sempre com un fet biològic, que
forma part de la vida. En canvi, tot el reconeixement social i econòmic se n’ha anat a la vida
productiva. Si de veritat volem la igualtat, s’ha
de compensar aquesta qüestió, s’ha d’ajudar les
dones a tenir fills, que això no sigui un obstacle
per tenir una vida plena, tal com fan els homes.
Hi ha d’haver una discriminació positiva cap a la
dona, perquè la maternitat no sigui cap obstacle.
També penses que el moviment feminista
té pendent fer una reflexió profunda sobre la concepció de la maternitat?
Les primeres feministes pensaven que la maternitat era un obstacle per al desenvolupament de
la dona, però avui la dona vol tenir fills i aquest
desig ha d’anar acompanyat de polítiques pú-

bliques que el facin compatible amb el món laboral, en igualtat de condicions que els homes.
No només el món laboral femení haurà de
canviar, també el masculí. Com ho veus?
En aquesta era d’avenços tecnològics ja ens
plantegem si hi haurà feina per a tothom. Crec
que cal molta imaginació per adaptar-nos a
situacions que encara no existeixen i ser conscients que al llarg de la història ha anat disminuint el temps de vida laboral de les persones.
Això ens porta al tema de tenir cura dels altres.
Crec que les persones se sentiran més felices i
gratificades si tenen temps per tenir cura dels altres, per dedicar-se als altres. La cura, és evident
que és un valor. Cada cop hi ha més expectativa
de vida, cada cop som més dependents dels altres. El paradigma de l’individu autònom és fals.
Però aquesta activitat està bàsicament en
mans de les dones i sense reconeixement
social. Com es pot regular?
Ara és un àmbit totalment descontrolat, sota la
responsabilitat de les dones, la qual cosa no és
justa. Les polítiques públiques i els recursos per
dur-les a terme són molt importants.
Canvien les maneres de fer les coses, quan
les dones estan en els llocs de decisió?
Ho dubto, perquè la tendència és a imitar, però
s’ha d’intentar. Seria una llàstima que, podent
aportar una cultura diferent, no es fes el possible
perquè estigués a la vida pública.
Com podem aplicar la filosofia a la vida
quotidiana?
Vivim en una època molt pragmàtica en què les
persones busquem solucions, respostes ràpides i dogmes, perquè volem creure en alguna
cosa. Es pot veure a les llibreries, on els llibres
d’autoajuda han desbancat els de filosofia. Això
és la perversió de la filosofia. És un moment difícil, perquè en la filosofia hi ha moltes preguntes
sense respostes definitives, és una tasca molt
lenta. La filosofia enriqueix les persones i, socialment, és rendible perquè s’adquireix l’hàbit de
qüestionar, però requereix un esforç individual.
Com veu aquest segle XXI?
Soc optimista, perquè la humanitat ha progressat. Tenim una declaració de drets humans que
avança cap a la millora de la justícia social, de
la igualtat de les dones... Encara, però, queda
molta feina per fer
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[ Dolors Pérez Vives ]

No s’ha donat valor a
la vida reproductiva
de les dones, que
s’ha tractat sempre
com un fet biològic.
En canvi, tot el
reconeixement social i
econòmic se n’ha anat
a la vida productiva.
Si de veritat volem
la igualtat, s’ha de
compensar aquesta
qüestió, s’ha d’ajudar
les dones a tenir fills,
que això no sigui un
obstacle per tenir una
vida plena.
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Vivim en una època
molt pragmàtica en què
les persones busquem
solucions, respostes
ràpides i dogmes,
perquè volem creure
en alguna cosa. Es pot
veure a les llibreries, on
els llibres d’autoajuda
han desbancat els
de filosofia. Això és
la perversió de la
filosofia. La filosofia
enriqueix les persones
i, socialment, és
rendible perquè
s’adquireix l’hàbit
de qüestionar,
però requereix un
esforç individual.
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El Prat inicia un programa pioner
de reforç dels valors a l’esport
S’ha començat una prova pilot amb equips masculins de tres clubs de futbol —AE Prat,
CB Terlenka i Atlètic Prat Delta CF— perquè és l’esport més practicat en edat escolar

Tres nens dels tres equips de futbol que han començat a participar en el programa: Terlenka,
AE Prat i Atlètic Prat Delta.

educadora emocional sobre aspectes
com l’empatia, la tolerància a la frustració o la regulació de la ira. Les sessions,
que segueixen la metodologia del grup
de recerca psicopedagògica de la Universitat de Barcelona, acabaran al mes
de maig. Al juny se celebrarà una jornada
extraordinària per posar en pràctica els
aprenentatges desenvolupats durant la
temporada.
Concretament, es treballaran les competències en cinc grans blocs: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competència social
i habilitats de vida i benestar. Al llarg de
les sessions es tractaran aspectes com
la intel·ligència emocional, l’autoestima,
les habilitats socials, l’automotivació, el
benestar, etc.
Els tres clubs que han iniciat el programa representen prop d’un miler
d’esportistes de la ciutat. Les mateixes
entitats han pres part en un procés participatiu per dissenyar els continguts del
programa des de finals de l’any passat.
Famílies dels jugadors

El Prat ha iniciat un nou programa municipal per promoure els valors en l’esport,
especialment entre els més joves. S’ha
començat una prova pilot amb equips
masculins de tres clubs de futbol —AE
Prat, CB Terlenka i Atlètic Prat Delta CF—
perquè és l’esport més practicat en edat

escolar, però el programa s’estendrà a la
resta d’esports.
Educació emocional
Durant els entrenaments, més de 150 jugadors d’entre 12 i 14 anys de 8 equips
faran 5 sessions de 30 minuts amb una

El programa desenvoluparà en fases
posteriors altres accions de difusió i sensibilització, com una campanya adreçada
a les famílies i l’entorn dels jugadors. De
fet, un dels objectius del projecte és també millorar el clima que es viu entre els
espectadors els dies de partit
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FLAIXOS D’ESPORTS

JUGA VERD PLAY
El Consell Esportiu del Baix Llobregat ha organitzat el
Juga Verd Play, una trobada esportiva que es realitza, de
manera simultània, a diferents punts de la comarca (en
el cas del Prat, al CEM Julio Méndez) i que té la finalitat
de proposar un nou sistema de competició dels Jocs
Esportius Escolars, que consisteix a educar a través dels
valors. Els partits es juguen amb un total de 10 punts a
aconseguir, dels quals només tres són dependents del
marcador i els altres set tenen a veure amb el joc net.

HOQUEI BASE
El Club Hoquei Prat segueix creixent en l’hoquei base.
Enguany que l’equip sènior ha deixat de competir, el club
ha decidit donar més importància als més petits. Aquesta
temporada 2017-2018 el Club Hoquei Prat compta amb tres
equips base, dos d’ells federats (l’aleví i el pre benjamí),
i el d’iniciació, a més de l’Escola d’Hoquei del Prat.
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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS D’ATLETISME
La pista Moisés Llopart del CEM Sagnier
ha acollit una nova jornada dels
Jocs Esportius Escolars d’Atletisme,
organitzats pel Pratenc Associació
d’Atletisme. Hi han participat nens i
nenes, en edat escolar, procedents de
l’Escola del Pratenc AA i de les activitats
extraescolars de diverses escoles.

FLAIXOS D’ESPORTS

UN PRATENC A LA MÍTICA MARATHON DES SABLES
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE RÍTMICA
El Club Rítmica Prat ha organitzat, al pavelló del CEM
Julio Méndez, la tercera jornada dels Jocs Esportius
Escolars de Gimnàstica Rítmica del Baix Llobregat en
la modalitat individual. Hi han participat més de 140
gimnastes de 8 localitats de la comarca en les categories
prebenjamí, benjamí i infantil. Aquesta ha estat la primera
competició oficial que organitza el Club Rítmica Prat.

L’atleta pratenc Ángel Medina participarà en l’edició d’enguany
de la Marathon des Sables, que se celebra al desert del Marroc
del 6 al 16 d’abril. Serà el primer pratenc que competeix en una
de les proves esportives més dures del món. Es tracta d’una
cursa d’autosuficiència per etapes pel desert, on cada participant
ha de portar a sobre, en tot moment, el seu propi aliment, sac
de dormir i estris que necessiti per a la seva supervinència. Hi ha
etapes d’entre 20 i 45 km i una superetapa al voltant dels 90 km.

EL PRAT
OPEN BARCELONA APNEA
El CASEP (Centre d’Activitats
s¡Subaquàtiques del Prat) ha organitzat
l’Open Internacional d’Apnea a la
piscina del CEM Sagnier, una de les
proves puntuables per al Campionat
de Catalunya en les tres modalitats de
l’apnea en piscina:l’estàtica i la dinàmica
amb o sense aletes. L’apnea estàtica
consisteix a aguantar el màxim temps
possible sota l’aigua sense fer servir cap
element de respiració assistida, mentre
que la dinàmica consisteix a recórrer
el màxim de distància bussejant.
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