revista d’informació local

PRAT
EL

#

231
maig

2018

Premis Ciutat del Prat 2018
Jordi Rull, Lluís Portabella, Laura Ferrés i Alfred García

EL PRAT

2

maig

18

EL

PRAT
revista d’informació local

231

#

maig

2018

14
Reobre el bar de l’Artesà.
www.elprat.cat
revista@elprat.cat
Cap de Comunicació
Dolors Pérez Vives
Director
David Miquel
Consell Editorial
Elena Asensio
Anna Carretero
Ramon Dosaigües
Pau Esteban
Cristina Gutiérrez
Antonio Hernández
Susana Laredo
Marisa Milián
Felix Ortega
Fina Rifà
Elena Torrent
Najat Tort
Secretaria de Redacció
Jose M. Muñoz Silva
Fotografia
Manolo García
Inma Quesada
Sergi Ramos
Francesc Serrano
Disseny
Pepa Badell

EL PRAT

3

maig

32
Nou pla director de l’arbrat viari.

La transformació de l’Escola Municipal de Música
Reforma dels jardins de Joan Salvat Papasseit

Agenda
Satur Herraiz

Trasllat i canvi de model del Punt Solidari

Maquetació i Producció
Quid Comunicació, SL

Dades de reciclatge de residus al Prat

Publicitat
Rafael Gallardo
Tel. 934785360

Ajuts a empreses per a la contractació

DLB-38.749/82
Imprès en paper que disposa
de totes les garanties mediambientals

PRAT

EL

Impressió: GUPOST SAU
Distribució: Tesiprat

revista d’informació local

16
21
30
35
39

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

Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
del Flickr que apareix al web municipal: www.elprat.cat

18

EL PRAT

4

maig

18

A

cabem de celebrar la desena edició dels Premis Ciutat del Prat, una iniciativa que l’Ajuntament va engegar
per reconèixer la trajectòria exemplar i les aportacions de persones i organitzacions que contribueixen amb la
seva tasca a millorar la nostra comunitat. Tenim la gran sort que la nostra és una societat creativa, solidària,
divertida, inquieta, activa, cívica i alegre, que fa que cada any haguem de passar pel mal tràngol d’haver
d’escollir-ne només unes poques d’entre les persones i les entitats proposades tant per la mateixa ciutadania
com per l’Ajuntament. Els premiats d’aquest any són una barreja de joventut i veterania, de solidaritat i
creativitat, d’experiència i iniciació. Són quatre persones del Prat que, amb les seves passions respectives,
aporten valors de ciutadania i escampen amb orgull el nom del Prat més enllà del nostre àmbit local.

Tenim la gran sort que
la nostra és una societat
creativa, solidària, divertida,
inquieta, activa, cívica i
alegre, que fa que cada any
haguem de passar pel mal
tràngol d’haver d’escollir-ne
només unes poques d’entre
les persones i les entitats
proposades tant per la
mateixa ciutadania com per
l’Ajuntament.

Mossèn Lluís Portabella és un dels protagonistes, des de la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià, del canvi
social que ha transformat el barri de Sant Cosme al llarg del temps. La seva tasca en la millora del temple ha
estat indubtable, però la seva voluntat integradora i la seva qualitat humana l’han portat a implicar-se de ple
en la vida del barri. Per la seva part, Jordi Rull, un apassionat del món de l’aeronàutica, ens ha transmès els
seus coneixements i ha posat en el mapa la nostra ciutat a través de l’Associació d’Amics de l’Aeronàutica.
Laura Ferrés ens omple d’orgull quan la veiem recollint premis tan prestigiosos com el Goya i el Gaudí, com
a directora d’un excel·lent curtmetratge que explica una petita gran història de persones del Prat. I Alfred
García, un músic molt jove iniciat en el teixit cultural del Prat, que ha mostrat amb orgull els seus orígens
pratencs en el seu pas pel programa televisiu Operación Triunfo i que ara representarà Espanya al festival
d’Eurovisión, juntament amb Amaia Romero.
A tots ells, els vull transmetre el reconeixement i la gratitud de l’Ajuntament per la seva tasca i la seva
contribució a fer del Prat el nostre lloc al món.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Els Premis Ciutat del Prat, un
orgull per a la nostra comunitat

A
Tenemos la gran suerte
de que la nuestra es una

cabamos de celebrar la décima edición de los Premis Ciutat del Prat, una iniciativa que el Ayuntamiento
puso en marcha para reconocer la trayectoria ejemplar y las aportaciones de personas y organizaciones que
contribuyen con su labor a mejorar nuestra comunidad. Tenemos la gran suerte de que la nuestra es una
sociedad creativa, solidaria, divertida, inquieta, activa, cívica y alegre, que hace que cada año tengamos que
pasar por el mal trago de escoger sólo unas pocas de entre las personas y las entidades propuestas tanto
por la propia ciudadanía como por el Ayuntamiento. Los premiados de este año son una mezcla de juventud
y veteranía, de solidaridad y creatividad, de experiencia e iniciación. Son cuatro personas de El Prat que, con
sus pasiones, aportan valores de ciudadanía y esparcen con orgullo en nombre de El Prat más allá de nuestro
ámbito local.

sociedad creativa, solidaria,
divertida, inquieta, activa,
cívica y alegre, que hace
que cada año tengamos
que pasar por el mal trago
de escoger sólo unas pocas
de entre las personas y las
entidades propuestas tanto
por la propia ciudadanía
como por el Ayuntamiento.

El padre Lluís Portabella es uno de los protagonistas, desde la parroquia de Sant Cosme y Sant Damià, del
cambio social que ha transformado el barrio a lo largo del tiempo. Su tarea en la mejora del templo ha sido
indudable, pero su voluntad integradora y su calidad humana lo han llevado a implicarse de lleno en la
vida del barrio. Por su parte, Jordi Rull, un apasionado del mundo de la aeronáutica, nos ha transmitido sus
conocimientos y ha puesto en el mapa nuestra ciudad a través de la Associació d’Amics de l’Aeronàutica.
Laura Ferrés nos llena de orgullo cuando la vemos recogiendo premios tan prestigiosos como el Goya y el
Gaudí, como directora de un excelente cortometraje que explica una pequeña gran historia de personas de El
Prat. Y Alfred García, un músico muy joven iniciado en el tejido cultural de El Prat, que ha mostrado con orgullo
sus orígenes pratenses en su paso por el programa televisivo Operación Triunfo y que ahora representará a
España en el festival de Eurovisión, junto con Amaia Romero.
A todos ellos, les quiero transmitir el reconocimiento y la gratitud del Ayuntamiento por su labor y su
contribución a hacer de El Prat nuestro lugar en el mundo.

EL PRAT

5

maig

18

EL PRAT

6

maig

18

Els 4 guardons
[1]
Jordi Rull, primer spotter
de la ciutat, promotor de
l’aeromodelisme al Prat i
patró honorífic de la Fundació
Parc Aeronàutic de Catalunya.

[2]
Lluís Portabella, sacerdot
missioner, actualment
mossèn de la parròquia de
Sant Cosme i Sant Damià,
on ha contribuït a la millora
del temple i s’ha implicat
en les activitats del barri.
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[3]
Laura Ferrés, jove cineasta
que ha guanyat els premis
Gaudí i Goya, entre altres,
amb el seu curtmetratge

Los desheredados, rodat
al Prat.

[4]
Alfred García, músic,
compositor i cantant,
finalista de l’última edició
del programa televisiu

Operación Triunfo i
participant al proper
festival d’Eurovisión.

E

Premis Ciutat
del Prat 2018

l 20 d’abril es va celebrar a l’auditori del
Cèntric Espai Cultural la desena edició
dels Premis Ciutat del Prat.
Amb aquests premis, que es van instaurar l’any 2009, es vol reconèixer la
trajectòria i les aportacions de persones
o organitzacions vinculades al Prat, que
hagin contribuït a fomentar la llibertat,
la solidaritat, la igualtat i el progrés de la
societat en qualsevol àmbit, hagin destacat en qualsevol disciplina cultural o
esportiva o contribuït a projectar i donar prestigi al nom de la ciutat.

Enguany han rebut un dels Premis Ciutat del Prat quatre persones: Jordi Rull,
Lluís Portabella, Laura Ferrés i Alfred
Garcia.
La gala, retransmesa en directe per
www.elprat.tv, va comptar amb
l’actuació del grup The Swing Cats, que
van oferir un viatge musical als anys 30:
Duke Ellington, Count Basie, George
Gershwin...
A www.elprat.tv trobareu un vídeo
sobre la gala de lliurament d’aquesta
desena edició dels premis

❧
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JORDI RULL DALMAU. Nascut al Prat l’any 1933, apassionat dels
avions des de petit, l’any 1955 va participar en la creació de
l’Associació d’Amics de l’Aeronàutica, que durant molts anys
va promoure l’afició de l’aeromodelisme al Prat. Va ser el
primer spotter de la ciutat i ha col·laborat com a periodista
aeronàutic en molts festivals internacionals i revistes
especialitzades. L’ any 2016 va promoure les celebracions
amb motiu del Centenari de l’Aviació al Prat (1916-2016).
Actualment és patró honorífic de la Fundació Parc Aeronàutic
de Catalunya.

LLUÍS PORTABELLA I D’ALÓS. Nascut a Barcelona l’any 1936, va ser ordenat
sacerdot el 1960. Després d’estar deu anys a Xile com a missioner, arriba a
la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat l’any 1982, on s’està 10 anys.
Molt implicat en la vida social i cultural de la ciutat, actualment és rector
de la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià. De la seva tasca cal destacar,
especialment, la seva voluntat integradora i la seva qualitat humana, que
l’han portat a implicar-se en les inquietuds i activitats del barri i dels seus
habitants.

LAURA FERRÉS MORENO. Cineasta nascuda l’any 1989 que ha
dirigit dos curtmetratges: A perro flaco, projecte final de
carrera i projectat en una seixantena de certàmens de cinema
d’arreu del món, i Los desheredados, rodat al Prat, a cavall
entre la ficció i el documental i que té com a epicentre la
família de la Laura i els problemes de l’empresa familiar, amb
seu a la nostra ciutat. Amb aquest segon treball ha guanyat
diversos i prestigiosos premis nacionals i internacionals; entre
ells, el Gaudí i el Goya.

ALFRED GARCÍA CASTILLO. Nascut el 1997, aquest músic, compositor i cantant
pratenc ha estat finalista de l’última edició del programa televisiu
Operación Triunfo i participarà al festival d’Eurovisión aquest mes de
maig. Es va iniciar al món de la música a la Unió Filharmònica del Prat. A
Operación Triunfo ha donat a conèixer el nom del Prat arreu de l’Estat, fent
palès el seu orgull de pertinença a la nostra ciutat. Absent de la gala per
motius professionals, va agrair el premi a través d’un vídeo i va recollir el
guardó el seu pare, Alfredo García Vela.
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Les persones premiades en aquesta edició dels Premis Ciutat del Prat, acompanyades pels integrants del jurat.
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L’actuació del grup The Swing Cats va amenitzar la gala.
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

El Prat amb valors republicans!

Cuento con vosotros

Abans del ple d’abril vam donar la benvinguda al nou director
i gerent d’El Prat Comunicació, Imanol Crespo. Vam refermar que volem
uns mitjans de comunicació públics que no estiguin al servei de cap equip
de govern. Donarem tot el nostre suport al conjunt de treballadors d’El
Prat Comunicació perquè treballin amb total llibertat de premsa i seguint,
únicament, criteris periodístics. D’altra banda, de les al·legacions que vam
presentar per millorar l’ordenança dels serveis funeraris, l’equip de govern
només va considerar adient assumir-ne, i no completament, el 20 %. Hi vam
votar a favor però recordant que no aturarem la nostra feina fins a aconseguir
uns serveis funeraris municipalitzats aprofitant les estructures de les empreses
municipals existents. Fem propostes concretes que augmentin la disponibilitat
de pisos per a lloguer social per part de Prat Espais. Com fan a Euskadi, vam
proposar subvencionar parcialment l’IBI als propietaris privats que ofereixin
els seus pisos buits a l’empresa i així ajudar les persones més vulnerables
econòmicament i tenir un habitatge digne. I per acabar, vam donar tot el nostre
suport als treballadors i treballadores de restauració de l’aeroport que formen
part del LOTE22. Porten 25 dies de vaga davant els requeriments de la licitació
feta per AENA que facilita fraccionar-los, precaritzar els seus salaris i disminuir la
seva força sindical. Els valors republicans els apliquem a la nostra feina diària!

Con el mes de mayo llegará el buen tiempo, pero también se
pondrá en marcha la cuenta atrás para las elecciones municipales. En
2019 todos los españoles estamos convocados para elegir a las personas
que dirigirán nuestros ayuntamientos, pero en nuestra ciudad, tendremos
una gran novedad: Tejedor, después de 39 años, no se presentará a la
reelección. Que el alcalde Tejedor deje la política preocupa, y mucho, a los
que han gobernado nuestro ayuntamiento estos últimos años, pero abre
una oportunidad histórica hasta hoy desconocida en El Prat. En 2019,
las nuevas infraestructuras del Estado en nuestra ciudad nos permitirán
avanzar hacia el pleno empleo. Así, será el momento de decidir entre los
que queremos tener una cuidad de primera o volver a confiar en los de
siempre, en los que no quieren que nuestra ciudad avance. Los próximos
años serán determinantes para que El Prat sea también un referente
en empleo y no podemos perder la oportunidad. Es el momento de ir
preparando la alternativa y para ello cuento con vosotros. Estaré encantado
de invitaros a un café y debatir vuestras propuestas para un Prat mejor.
Pero si no lo consideráis oportuno, aquí os dejo mi teléfono para que me
hagáis llegar vuestras quejas, opiniones y propuestas. Entre todos debemos
ser capaces de alcanzarlo.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Tel. 653 936 713

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Ajudes al lloguer

Por las nubes

L’encariment del preu del lloguer és una problemàtica
que afecta tota l’àrea metropolitana i també la nostra ciutat, i
que està dificultant greument l’accés a l’habitatge a la ciutadania,
especialment a la gent jove. Segurament, tots coneixem algú que
ha hagut de canviar de municipi per l’alt preu del lloguer.
Per aquest motiu, el nostre grup municipal va presentar al passat ple
de l’abril una moció demanant la creació d’ajudes municipals directes
al lloguer. Entenem que l’Administració ha de mirar de donar respostes
per tal de fer front a la situació, i per això demanàvem la creació
d’una línia de subvencions al lloguer per tal d’ajudar els ciutadans que
accedissin a un habitatge de lloguer, especialment la gent jove i la gent
gran. Es tracta d’una solució provisional i complementària a l’augment
del parc d’habitatge social públic que ja apliquen alguns municipis.

Desde hace un par de años venimos detectando una enorme
problemática en nuestro municipio ante la escasa oferta de pisos
disponibles y sus altos precios tanto en compra como en alquiler. Familias
que a duras penas han superado la crisis se ven imposibilitadas para hacer
frente al ingente pago que cada metro cuadrado supone, viviendas de
dos habitaciones con apenas 60 m2 a precio de una luxury de hotel. Y no
estamos solos, ya que son muchos municipios de nuestro alrededor los
que también lo sufren. En este sentido sabemos que los ayuntamientos
trabajan para intentar paliar estas subidas descontroladas, ya sea mediante
ayudas económicas o como intermediarios en el proceso. Tristemente, estas
medidas son insuficientes. La solución la tenemos clara: adquirir un potente
parque de viviendas públicas que sea el encargado de fijar el precio de
mercado justo tanto para propietarios como para inquilinos y compradores.
Para ello es necesario que desde todas las administraciones públicas
(Estado, Generalitat, ayuntamientos) se destine una partida presupuestaria
potente que ayude a conseguir tal fin y se paren los constantes recortes
en planes de vivienda con los que lleva obsequiándonos el Gobierno
del PP durante años. Por ello, desde nuestro grupo apoyaremos
todas las iniciativas que se encaminen hacia esta solución.

La moció va rebre el suport de pràcticament tota l’oposició.
Malgrat això, no va prosperar per la negativa de l’equip de govern,
que sembla oposar-se a aquelles idees que no han estat seves, tot
i ser positives per a la ciutat. Malgrat això, nosaltres no defallirem i
seguirem presentant propostes per millorar la vida dels nostres veïns.
@PDECATELPrat

@partitdemocratadelPrat

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Esport i valors

Les pensions, una vegada més

Algunes vegades hem pogut veure en proves esportives
comportaments poc exemplars per part d’esportistes, entrenadors o famílies.
Aquests fets, sense ser tant freqüents, embruten la imatge de l’esport i
són un mal exemple per als infants. Acabar amb aquests comportaments
i contribuir al procés educatiu dels més joves són alguns dels objectius
d’un programa específic d’educació en valors que hem posat en marxa
recentment al Departament d’Esports. Tots vosaltres coneixeu el compromís
d’aquest govern municipal amb l’esport. Però sense les entitats que articulen
la pràctica esportiva a la ciutat el canvi no seria possible. Per això vull
aprofitar aquestes línies per agrair a les tres escoles de futbol de la nostra
ciutat — AE Prat, Terlenka i Athletic Prat Delta— la seva col·laboració en
aquesta experiència pilot que esperem ampliar aviat a tot l’esport de base.

Les darreres mobilitzacions han tornat a posar d’actualitat
les ombres que planen sobre el futur del sistema públic de pensions. Les
persones adquireixen el dret a rebre una prestació pública que els hauria de
permetre viure amb dignitat una vegada finalitzada la vida laboral. Aquest
sistema s’ha anat desenvolupant durant les últimes dècades, sense arribar
als estàndards dels països més desenvolupats de la UE. Encara persisteixen
centenars de milers de pensionistes les percepcions dels quals no arriben als
mínims de dignitat. Aquesta tendència s’ha vist aturada bruscament en els
darrers anys i es qüestiona la viabilitat del sistema. Sembla que les solucions
per garantir el cobrament futur de pensions són únicament dues: que les
pensions baixin i que els treballadors contractin plans de pensions privats.
Contràriament, nosaltres pensem que hi ha mecanismes per incrementar
els ingressos del sistema amb l’objectiu de dignificar les pensions presents
i assegurar les futures. És possible fer-ho amb mesures com l’eliminació
dels topalls a la cotització a la Seguretat Social, les aportacions des dels
Pressupostos Generals de l’Estat, sistemes d’equilibri entre percepcions
públiques i privades, etc. Les pensions, amb la sanitat i l’educació públiques,
constitueixen l’“estat del benestar” i val la pena que reflexionem sobre
el seu futur, per defensar aquesta conquesta social tan important.

Una iniciativa com aquesta pretén posar l’accent en els aspectes
més positius de l’esport, que, a banda de constituir una pràctica de vida
saludable, forma part del procés vital d’aprenentatge de molts infants.
Sumant esforços tenim la oportunitat de, també a través de l’esport,
treballar per una societat més justa i més cohesionada, i una ciutat més
amable. El repte s’ho mereix.
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

¿Quiénes son los de la clase media?

Listas que desesperan

Cuando los poderes económicos y políticos comenzaron a utilizar la
expresión “clase media” en forma de publicidad y como discurso de progreso
económico e independencia lograron dividir a la masa obrera que peleó por
los derechos laborales a golpe de lucha, cárcel e incluso muerte. El sistema
neoliberal convenció a la clase trabajadora de que ya no hacían falta las
reivindicaciones porque habían conseguido un “estatus” económico y social
(completamente desigual) que nunca hubiesen imaginado: podían comprarse
un coche, adquirir una casa (como si para ello no fuese necesario trabajar
y endeudarse) y comer tres veces al día todos los días. Consiguieron que la
clase obrera se dividiese y se mirase por encima del hombro mutuamente.
Así, en una empresa el contable se situó socialmente por encima del mozo
de almacén, pero tienen al mismo jefe y sus contratos y sueldos los regulan
las mismas leyes. El día que esa empresa anuncie recortes, despidos, EREs o
quiebra el contable y el mozo estarán al mismo nivel: en la cola del INEM,
porque nunca estuvieron en clases diferentes, siempre pertenecieron a la
trabajadora. Hoy, tras las reformas laborales y el expolio a los derechos, es más
necesario que nunca tener presente la conciencia de clase y la vulnerabilidad
a la que nos han sometido. No podemos permitirnos muchos David divididos,
peleando contra pocos Goliat unidos. Feliz y reivindicativo 1 de mayo.

En este último pleno del mes de abril ha sido aprobada una
propuesta que hemos presentado para solicitar una mejora y disminución
de las listas de espera del servicio de rehabilitación a las personas.
Mejorar el servicio público de rehabilitación es una necesidad urgente
para evitar los trastornos, molestias y sufrimientos innecesarios e injustos
que sufren muchos pacientes. No puede ser admisible tener más de 660
personas en lista de espera para poder realizar la primera visita con el
médico rehabilitador con unos cinco meses y medio de demora. Pero es
que además hay que añadir otro mes y medio más antes de realizar la
primera sesión de rehabilitación, por lo que muchos pacientes se deben
resignar a unas listas de espera desproporcionadas de unos siete meses o,
si su economía se lo permite, acceder a tratamientos sufragados por ellos
mismos y, desgraciadamente, no al alcance de todas las familias.

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

Queremos agradecer al resto de formaciones políticas —a
excepción de la marca local de Podemos, que, incomprensiblemente, votó
en contra— el apoyo a la propuesta que desde el grupo municipal de
Ciutadans (Cs) presentamos para instar al Departament de Salut de la
Generalitat a corregir este déficit asistencial a las personas en El Prat.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

Tel. 938 082 030

maig
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VIDA PRATENCA

ALT NIVELL DE LES INVESTIGACIONS AL FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA

EL PRAT
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El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa ha acollit la 15a
edició del Fòrum de Treballs de Recerca de batxillerat
“Ciutat del Prat”. Alumnes dels instituts locals hi han
presentat, davant la comunitat educativa, treballs
de tots els àmbits, seleccionats per la seva gran
qualitat. Un dels objectius del Fòrum és incentivar
la recerca i la continuïtat dels estudis de l’alumnat
que finalitza el batxillerat. Vídeo a www.elprat.tv

NOU ÈXIT DEL FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN
El passat 17 de març va tenir lloc una nova edició d’aquest
festival, organitzat per GATS, on van participar unes 500
persones que van poder gaudir de les 33 sopes que van
entrar a concurs, del menú “km 0” preparat pel voluntariat
de GATS i de les actuacions de Som Caliu, Amaya La Nueva
Estrella, Krestatum, els Picacrestes, The Roker, la Banda de
Música del Prat i les Dones Sàvies. Vídeo a www.elprat.tv
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FELICITACIONS A UNA PRATENCA CENTENÀRIA
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde d’Acció
Social, Margarita García (a la foto, als extrems), han visitat
la pratenca Nieves Díaz amb motiu del seu centenari. La
senyora Nieves (acompanyada per familiars a la imatge) va
néixer el 18 de març del 1918 a Huércal de Almería (Andalusia)
i es va instal·lar al Prat l’any 1936 amb els seus pares.

FESTA DE LA SALUT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA
El dissabte 7 d’abril es va celebrar a la pl. de Catalunya una
nova edició de la Festa de la Salut i de l’Activitat Física, en què
es van realitzar diferents activitats participatives, jocs i tallers
per aprendre coses en relació amb la protecció i la promoció
de la salut a través de l’activitat física. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

FESTES DE LA CARXOFA PRAT
Durant els mesos de març i abril, la ciutat s’ha omplert d’activitats gastronòmiques i festives vinculades a la Carxofa Prat.
Dues de les més destacades van ser l’Escarxofa & Jazz (foto esquerra) i la Carxofada del Prat (dreta). Ja sigui a la brasa, amb
arròs o com a base de receptes més sofisticades, la temporada de Carxofa Prat ens ha permès tastar a molts restaurants de
la ciutat aquest producte fresc collit a tocar de casa. Trobareu vídeos sobre les Festes de la Carxofa Prat a www.elprat.tv

EL PRAT
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X JORNADA TOTHOM EDUCA
La Jornada Tothom Educa va celebrar la seva desena edició
el passat dissabte 14 d’abril a l’escola Sant Jaume. L’acte
va comptar amb l’assistència de persones dels diferents
col·lectius educatius (AMPA/AFA, famílies, direccions i
diferents professionals) que, a partir d’una conferència
de Josep Castillo, van treballar de manera grupal sobre la
nostra realitat fent propostes conjuntes. Jordi Collet va
guiar-ne la darrera part, on les AMPA/AFA van exposar la
feina realitzada durant el curs. Vídeo a www.elprat.tv

PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI CONNECTA JOVE
El passat 10 d’abril va tenir lloc l’acte de cloenda del projecte
d’Aprenentatge i Servei Connecta Jove, desenvolupat per la
Fundació Catalana de l’Esplai amb el suport de l’Ajuntament
del Prat. Un total de 75 joves d’ESO de quatre instituts de
la ciutat s’han format per impartir tallers d’informàtica
i competències digitals a persones adultes i grans de la
ciutat. Com a novetat, 16 joves s’han format en scratch
i n’han fet formació després a l’alumnat de 1r d’ESO.
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Aspecte de la terrassa del bar, amb els nous tendals inspirats en els originals dels anys 30.

L’Artesà comença a renéixer
14 amb l’obertura del bar

EL PRAT
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Mentre l’històric cafè i el pati han obert de nou al públic, les obres del teatre continuen
a bon ritme amb la previsió d’estrenar la sala durant la primavera del 2019

Fa uns dies que el bar de l’Artesà ha reobert al públic, després d’estar tancat
durant uns deu mesos per obres. Els
treballs han servit per adequar aquest
històric cafè pratenc als usos que comportarà l’obertura del teatre adjadent,

que obrirà durant la primavera de l’any
vinent.
Obertura cap al
vestíbul del teatre
Els canvis s’han fet tant a dins com a fora

del bar. A dins, el canvi més significatiu
ha estat el desplaçament de la barra cap
al fons, de manera que ha permès obrir
una porta d’accés al vestíbul del futur
teatre. A la mateixa paret també s’han
obert dues finestres. L’escala que pujava

al pis superior ha estat retirada, ja que
aquesta sala passarà a formar part de les
instal·lacions del teatre. D’altra banda, la
cuina s’ha engrandit considerablement,
mentre que els serveis s’han ampliat i
s’han situat a l’exterior, al pati lateral del
fons del bar. La resta no ha canviat i s’hi
mantenen materials i colors.
Canvis a l’exterior

Al costat de la barra s’ha recuperat la porta que donarà accés al vestíbul del teatre.

L’antiga tanca perimetral del pati s’ha
substuït per una de nova, en forma de
gelosia, que quedarà recoberta de vegetació. Al carrer del Centre, la nova tanca
s’ha enretirat per darrere de la primera
fila de plataners, de manera que la vorera, que abans tenia una amplada d’1,4
metres, ara en fa 3,43.
El pati compta ara amb més plataners,
plantats a les zones on no n’hi havia, i el
terra, que era de grava, és ara de sauló
compactat, mentre que la pista central
pavimentada es manté. La paret del fons
del pati s’ha cobert amb pèrgoles enjardinades i zones d’estada amb seients.
La terrassa del bar es manté com estava, si bé s’han instal·lat tres grans tendals a la façana per fer ombra, tal com
existien als anys 30 del segle passat.
Finalment, l’entrada des del carrer
del Centre compta amb un gran plafó metàl·lic amb les paraules “l’Artesà”
retallades, mentre que la porta del bar
ve precedida per una gran plataforma
d’obra que, en el futur, serà compartida
amb l’entrada del teatre.
El teatre, l’any vinent

La plataforma d’obra vista de l’entrada serà compartida pel bar i pel teatre, que obrirà d’aquí a un any.

El Teatre de l’Artesà entrarà en funcionament dintre d’aproximadament un
any. Aquest equipament serà una peça
central del nou Sistema d’Arts en Viu,
del qual trobareu més informació a les
pàgines següents

❧
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Alumnes de l’Escola Municipal de Música durant un concert de combos a La Capsa.
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L’Escola Municipal de Música
també ho serà de teatre i dansa
El curs vinent iniciarà una transformació gradual que la convertirà en
una escola d’arts en viu per a infants, joves i persones adultes

L’Escola Municipal de Música del Prat
començarà el curs vinent un procés de
transformació gradual que la convertirà
en l’Escola Municipal d’Arts en Viu, incorporant el teatre i la dansa dins de les
disciplines que imparteix.
Aquesta evolució de l’Escola respon a la posada en marxa per part de
l’Ajuntament del Prat del nou Sistema
d’Arts en Viu, que pretén agrupar i reordenar les diferents accions i propostes que es desenvolupen a la ciutat en
l’àmbit del teatre, la dansa i la música,
així com també incorporar-hi altres disciplines com el circ. L’objectiu és aconseguir una visió global de ciutat que
fomenti l’entrecreuament de disciplines

i el treball conjunt i que ofereixi una formació integral en les arts en viu.

El paper del
Teatre L’Artesà
En el nou Sistema d’Arts en Viu, a
més de l’Escola, també hi tindrà un
paper fonamental el Teatre L’Artesà,
que actuarà com a node central i
articularà la difusió i programació
escènica de la ciutat, oferint espais
de creació i de formació de teatre i
dansa. El nou teatre estarà enllestit
durant la primavera de l’any vinent.

Resultat del
debat ciutadà
El projecte del Sistema d’Arts en Viu és
el resultat d’un procés de consulta i debat amb la ciutadania que es va iniciar fa
un any i mig i que, després d’un treball
tècnic i amb entitats i col·lectius de la
ciutat, es concreta en un pla de treball
de quatre anys.
Entre els eixos estratègics d’aquest pla
figura potenciar els processos de creació de les arts en viu, oferir una programació escènica i musical estable i de
qualitat, promoure la participació de la
ciutadania en aquestes arts i millorar les
infraestructures escèniques i musicals,
prioritzant la formació com a element

Oferta formativa
de llarga durada
A mitjan maig començaran les
preinscripcions per a la formació
artística de llarga durada per
al curs 2018-2019. Els tràmits
s’hauran de fer a l’equipament
o seu de l’entitat cultural que
desenvolupi els cursos. En el
casos en què el nombre de
preinscrits sigui més gran que
l’oferta de places existents es
farà un sorteig per adjudicar
les places vacants. Es tracta de
propostes formatives diverses,
que tenen una durada mínima
d’un any i que ofereixen una
formació estable i de qualitat,
per aprofundir en les diferents
disciplines artístiques.
Actuació teatral a l’aire lliure al parc del Fondo d’en Peixo.

Calendaris i llocs
d’inscripció
[ Música, teatre i dansa, a
l’escola municipal d’arts en
viu. Publicació de places: 10 de
maig. Preinscripció: del 16 al 29
de maig. Matriculació: del 27 de
juny al 13 de juliol.
[ Circ, al centre cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa. Inscripcions:
de l’11 al 22 de juny.
[ Teatre per a joves i adults, al
teatre Kaddish. Inscripcions: de
l’11 al 22 de juny.
[ Arts visuals i plàstiques,
a l’escola d’arts del Prat.
Inscripcions: de l’11 al 22 de juny.

Curs d’iniciació a la dansa, una de les disciplines que acollirà la nova Escola Municipal d’Arts en Viu.

central de les polítiques culturals de la
ciutat, seguint els objectius i les línies
estratègiques del Programa Educació,
Cultura, Comunitat.
Com serà la transformació?
El curs vinent, 2018-2019, l’alumnat
més petit —de 4 a 7 anys— matriculat
a l’Escola ja cursarà un programa de
sensibilització artística pluridisciplinar
i que inclourà continguts de música,

dansa i teatre. Aquests ensenyaments
s’impartiran als diferents centres educatius que són seu de l’Escola: Jacint Verdaguer, Sant Jaume i Pepa Colomer.
Els alumnes d’entre 8 i 11 anys d’edat
es podran apuntar a ensenyaments bàsics de teatre i dansa, i els alumnes joves
i adults podran inscriure’s en un programa bàsic de dansa. Està previst que
el curs 2022-2023 ja s’hagi completat la
transformació de l’Escola i tant infants

Aquesta oferta segueix el
calendari escolar, és a dir, s’inicia
al setembre-octubre i finalitza
al juny. Les inscripcions es
mantindran obertes durant tot
l’any, sempre que quedin places
lliures.
Més informació a
www.elprat.cat/formacioartistica

com joves i adults ja puguin cursar-hi
qualsevol de les disciplines de teatre,
música i dansa en tots els nivells
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Preinscripció a les
escoles bressol públiques
Del 2 al 14 de maig a l’OME, c. d’Ignasi Iglesias, 18

La preinscripció a les escoles bressol
públiques del Prat per al curs 2018-2019
es farà del 2 al 14 de maig a l’Oficina
Municipal d’Escolarització (OME), que
enguany estarà situada al número 18
del carrer d’Ignasi Iglesias.
La preinscripció s’adreça a les famílies
amb infants nascuts els anys 2016 i 2017
i abans del maig del 2018. Les darreres
setmanes, les escoles han organitzat
jornades de portes obertes per donarse a conèixer de primera mà i permetre
a les famílies valorar l’opció que més
s’adeqüi a les seves necessitats.
Cita prèvia
Per fer la preinscripció és imprescindible demanar cita prèvia a través del
web www.elprat.cat/educacio o tru-

cant al telèfon 933 790 050 (de dilluns a
dijous, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h, i
els divendres, de 9 a 13.30 h).
Tarifació social
L’Escola Bressol té una important funció educativa, juntament amb la família,
ja que els tres primers anys de vida són
els més importants en el desenvolupament afectiu i intel·lectual de l’infant.
És per això que des de l’Ajuntament
s’aposta per un compromís amb
l’educació com a element indispensable per superar les desigualtats i
millorar la vida de tota la ciutadania.
Una d’aquestes mesures és la tarifació
social que s’aplica a les escoles bressol,
adreçada a les famílies amb més necessitats socioeconòmiques

EL PRAT
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Postobligatoris,
persones
adultes
i idiomes
Fins al 10 de maig es faran les jornades
de portes obertes als instituts i a l’Escola
Oficial d’Idiomes (EOI) del Prat. Els instituts presentaran l’oferta de batxillerat,
cicles formatius de formació professional (FP) de grau mitjà i superior, curs
d’accés a grau superior, programes de
formació i inserció i itinerari de formació
específic. L’EOI presentarà els ensenyaments d’anglès, francès i alemany. Podeu consultar els dies i horaris de portes
obertes a www.elprat.cat/educacio.
Els períodes de presentació de sol·licituds són:

Un curs de manteniment aeromecànic a l’institut Illa dels Banyols.

[ Del 14 al 24 de maig: batxillerat i cicles mitjans de FP i d’arts plàstiques i
disseny.
[ Del 14 al 25 de maig: programes de
formació i inserció (PFI).
[ Del 29 de maig al 7 de juny: cicles su-

periors de FP i d’arts plàstiques i disseny.
[ Del 18 al 26 de juny: educació de persones adultes.
[ Del 3 al 6 de setembre: cursos extensius i primer període de cursos intensius
i flexibilitzats de les EOI

❧
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Nova rotonda a l’Onze de
Setembre amb Remolar
[ A finals de maig
començaran les obres
de construcció d’una
rotonda a l’encreuament
de les avingudes del
Remolar i de l’Onze de
Setembre, actualment
regulat per semàfors.
Les obres inclouen
modificacions a les
voreres. L’objectiu és
millorar la fluïdesa
i seguretat tant de vehicles
com de vianants. L’obra té una
durada prevista de cinc mesos i
està subvencionada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb
un pressupost de 548.620 €.]

Imagen de ordenador de una de las zonas de los jardines después de la reforma.

Joan Salvat Papasseit,
los jardines imaginados
por la gente

Obres de millora al camí
de la Bunyola

En otoño comenzarán las obras de reforma

Hace un año, el Ayuntamiento puso en
marcha un proceso participativo para
la remodelación de los jardines de Joan
Salvat Papasseit. Vecinos y vecinas, entidades, usuarios de equipamientos cercanos, comerciantes y miembros de la
mesa de accesibilidad fueron invitados
a debatir. Un total de 217 personas de
todas las edades realizaron 773 propuestas a través de los puntos móviles
en los jardines, de grupos de discusión,
de talleres ciudadanos y de reuniones.
Proyecto final
resultado de los debates
El resultado ha sido un proyecto de reforma en el cual las personas serán las
protagonistas. Las calles de l’Estany de
l’Illa i de l’Estany de la Magarola se incorporarán, con prioridad peatonal, a
los jardines, que así ganarán 500 m2.

Habrá más bancos y zonas de relación,
así como más zonas de sombra. La actual plataforma de arena será un gran
espacio polivalente donde se podrán
realizar actividades.
Más accesibles
y seguros
Los jardines serán más accessibles y seguros, sin barreras, mejor conectados
con el entorno y con iluminación más
intensa. El espacio de juego infantil se
ampliará en casi 200 m2 e incluirá nuevos juegos inclusivos y accesibles.
La zona ajardinada también crecerá, en
concreto 276 m2. Finalmente, el estanque se ampliará e incorporará seis manantiales, y en él se podrá leer un verso
del poeta Joan Salvat Papasseit: Dona’m
la mà, que anirem per la riba. Las obras
comenzarán el otoño próximo

❧

[ El camí de la Bunyola, entre els
horts lúdics municipals i el camí de
València, s’està sotmetent a obres
per millorar-ne el paisatge —amb
noves plantacions de vegetació
herbàcia i arbustiva— reparar el
paviment del camí amb sauló i
instal·lar-hi mobiliari urbà. També
s’hi fa una nova canalització
per poder utilitzar aigua de la
depuradora en tasques de neteja i
reg a la zona sud de la ciutat. Les
obres finalitzaran a finals de juny.]
Zona verda d’aparcament
a la platja
[ El proper dia 1 de juny s’habilitarà
la zona verda d’aparcament a
la platja del Prat. Les persones
empadronades a la ciutat i titulars
de vehicles registrats al municipi
podran aparcar-hi gratis. Durant la
segona quinzena de maig rebran a
casa els distintius per enganxar al
parabrisa. Més informació a
www.pratespais.com.]
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El Prat,
plató de
cine

FOTO: JÚLIA NAVARRO

Nuestro municipio acoge
cada año más rodajes
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El Prat sigue siendo, después de Barcelona y L’Hospitalet, el municipio catalán
que acoge más rodajes de películas,
anuncios y sesiones fotográficas comerciales. El año pasado fueron 156, un 8 %
más que el año precedente. Del total de
días del año, en casi doscientos hubo en
El Prat alguna producción audiovisual.
La mayoría fueron spots publicitarios
y fotografías comerciales, seguidos de
rodajes de documentales, reportajes y
programas de televisión.
En cuanto a las localizaciones públicas
más demandadas como plató figuran la
playa, el puente de Nelson Mandela y el
mirador de aviones.
El videoclip que más destaca de los
rodados en El Prat durante el 2017 es
Red Alerta, de Macaco, mientras que los

Rodaje de la careta de verano del programa televisivo de TV3 Joc de cartes en la playa de El Prat.

programas de televisión más conocidos
fueron Oh Happy Day, Divendres, Tu
cara me suena y Joc de cartes.
En cuanto a cortometrajes de directoras y directores pratenses registrados
durante 2017 destacan Psycho Kino
(José García), Balada triste de los Clash
(Francisco Lorenzo y Francesc Cánovas)

o Pollos y huevo (Toni González), entre
otros.
Desde 2012 el programa municipal El
Prat Film Office promueve el municipio
como plató, asesora en la gestión de localizaciones, facilita trámites y permisos
y genera actividad económica vinculada
a la producción audiovisual

❧

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

Número 240 Maig 2018

OTHELO

La famosa tragèdia Othelo de William Shakespeare en una posada en escena sorprenent: clown, teatre físic i
burlesc amb un llenguatge lúdic, hilarant i absurd.
Respectant el text d’Othelo, la seva poesia i la tensió dramàtica, s’aprofundeix en les intencions dels personatges
a través del gag còmic i la ironia. Othelo parla sobre l’amor, la lleialtat, el racisme, l’ambició, la violència domèstica,
l’enveja, la gelosia, la fredor científica o la creença sanguínia.
Espectacle guanyador dels Premios Teatros del Mundo a la millor adaptació, la millor direcció i al millor actor.

Teatre Modern. Diumenge 13, 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

LES NOIES DE MOSSBANK ROAD

T EATRE I DANSA

de Silvia Munt
Una amistat pot
ser indestructible?
Com afecta a les
relacions el pas del
temps? Enginyosa
tragicomèdia que
tracta amb humor l’amistat, l’amor, la
solitud i sobre allò inevitable de la vida.

Teatre Modern. Diumenge 6, a les 19 h
Entrada: 15 €

KADDISH RADIKALS

Som la bona gent
Àngel Roldán dirigeix aquest al·legat crític
contra la guerra.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Diumenge 13, a les 12 h

DIJOUS TEATRE

TEENAGE DREAM
PROJECTE NISU

Teenage Dream és
el pitjor capítol de la
teva sèrie preferida,
escrit pel guionista
més inexpert. Però
en un gir inesperat,
el propi capítol es
rebel·la fent aparèixer una heroïna pop que
ho desestabilitza tot.

Teatre Modern. Dijous 17, a les 20 h
Entrada: 10 €

GLEE

CIA. ETC

El dia a
dia d’uns
adolescents
que no saben quin és el seu lloc al
món i omplen aquest buit amb la
música.

Teatre Modern. Dissabte 19,
a les 20 h i diumenge 20,
a les 18 h. Entrada: 5 €

GOSSOS DE NEU

Begonya
Moral
Gener de
1960. Viatge
de la Judith a
Groenlàndia
per poder
acomiadar-se d’Albert Camus, el
seu amant ja mort.

Teatre Kaddish. Centre d’Art
Torre Muntadas. Diumenge 20,
a les 19 h. Entrada: 8 €

SANATORIO SHOW

Isaac Patón Casanovas
Espectacle de clown dins un
psiquiàtric!

Teatre Kaddish. Centre d’Art
Torre Muntadas. Diumenge 27,
a les 19 h. Entrada: 6 €

SENSE SAL

Arriba a La Capsa aquest grup terrassenc, amb 10 anys de
trajectòria, guanyador de l’edició 2011 del concurs Enderrock.

La Capsa. Divendres 4, a les 19.30 h. Entrada: 6 €

M ÚSICA

FEA FESTIVAL

Festival d’Electropop Alternatiu amb les
actuacions de Las Tope Dramaticas, Lory
Money, Nightcrawler i molts més!

La Capsa. Dissabte 5, a les 21 h
Entrada: 14 € anticipada i 18 € a taquilla

CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA DEL PRAT

Concert familiar amb el repertori de conegudes bandes sonores
de Disney. Amb la veu de Gisela Villamayor.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 6, a les 19 h

CONCERT DE LA CORAL LO LLOBREGAT
DE LES FLORS

Concert de primavera sota la direcció de Miquel Garcia Gomà.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 19, a les 18 h

Del 27 d’abril al 13 de maig

TOPA

CIA. BRODAS BROS

El ball com a forma de vida. Quatre joves amb estils
molt diferents fan seu el carrer a cada petjada.

Pl. de la Constitució. Divendres 4, a les 19 h

MOSTRA DE DANSA

ETERNAL DANCE DISTRICT

Pl. Germans Lumière. Dissabte 5, a les 18 h

UN DIA

CIA. CREMA ESPECTACLES

Espectacle infantil de música i dansa.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 6, a les 11.30 h i a les 13 h

FLASHMOB DE ZUMBA
ESTUDI 10

Av. Dr. Gallard Monés. Divendres 11, a les 17.30 h

DISPOSITIVO LABRANZA

COLECTIVO LAMAJARA

Taller de dansa comunitària al
voltant del món de la pagesia
i dels treballs del camp,
de la mà d’una companyia
professional durant els propers mesos.

Pati de l’Artesà. Diumenge 13, a les 11 h

JULIO BUSTAMANTE
EN CONCERT

Un dels
cantautors
més destacats
de l’escena
alternativa a
Espanya arriba a l’escenari de La
Capsa.

La Capsa. Dissabte 19, a les 22.30 h

AFORES FEST

Torna l’aparador
de les bandes més
prometedores de
l’escena alternativa
de Barcelona i
rodalies. Aquest any tanca el cartell
Cine Núria, Centauros, O’o, Uniforms,
Los Bengala i Soledad Vélez.

La Capsa. Dissabte 26, a les 21 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a
taquilla

XXII PRATIFOLK

Nova edició del festival
pratenc on les entitats de
cultura tradicional i popular
de la ciutat són les protagonistes.
Amb activitats i actuacions
durant tot el dia: trobada
castellera a la tarda, presentació del Ball de Diables i
molt més!
Organització: El Nus

Parc del Fondo d’en Peixo
Dissabte 5, a partir de
les 8 h

Reivindicació de l’art com a
territori d’experimentació,
diàleg, coneixement i
creació és el que vol
impulsar la Sala d’Art de
Josep Bages i anar més enllà
del procés productiu d’una obra.

Centre d’Art Torre Muntadas. Del 3 de maig al
3 de juny

Divendres 1 de juny, a les 19.30 h. Sessió oberta

ELS ANYS 80 AL PRAT

Josep Manel Benet ens proposa una retrospectiva
dels anys 80 de la ciutat.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 4 de maig al 10 de juny

Inauguració: divendres 4, a les 19 h

3652 DIES I 31 NITS. ESPERANZAH,
UN SOMNI D’AQUELLS ANOMENATS
IMPOSSIBLES

Exposició que mostra els 10 anys d’Esperanzah! al
Prat. Organització: GATS

L ECTURA

Biblioteca Antonio Martín
Del 4 de maig al 2 de juny

LA NORMATIVA
DEL CATALÀ A VOL
D’OCELL: DE POMPEU
FABRA A LA GIEC

L’any 2018 és l’any Pompeu
Fabra. Neus Nogué, professora
de la Universitat de Barcelona,
ens parlarà de la vida i l’obra
de Pompeu Fabra i de la
nova gramàtica de l’IEC.
Organització: Centre de
Normalització Lingüística

Cèntric Espai Cultural
Dijous 3, a les 19 h

C INEMA

CINE-FÒRUM

CLARA CAMPOAMOR,
LA MUJER OLVIDADA
La lluita per
aconseguir el
vot femení
durant la 2a
República.
Organització: Assoc. Dones
Progressistes Frida Kahlo

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

TAGGING DAVID MARTOS
Projecte que
recupera
de manera
col·lectiva la
trajectòria
artística de David Martos.

Presentació publicació digital
L’artista Adrian Fernández
documenta l’obra de David Martos.

El Lloro. Dissabte 5, a les 12 h

Presentació al Festival Altraveu
Presentació de les diferents accions
artístiques del projecte.

Fondo d’en Peixo
Dissabte 12, a les 21 h

La Capsa. Divendres 25, a les 20 h

EL PRAT: AYER Y HOY
PEDRO MATEOS

L’artista ens presenta la seva visió
de diferents racons de la ciutat.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Del 7 al 31 de maig

CONVERSA AMB
LUIS GOYTISOLO

Trobada
amb l’autor
arrel de la
reedició del
seu debut
narratiu: Las afueras.
Una proposta agosarada i
radical que, entre d’altres
coses, planteja els límits del
que podem considerar una
novel·la.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 22, a les 19 h

CINE CLUB

AQUARIUS. DOÑA
CLARA

2016, Brasil
Idioma:
portuguès
(VOSE)
La Clara, una dona de 65
anys, es nega a vendre el seu
apartament al promotor que
vol comprar tot l’edifici.

Cinema Capri
Dimecres 23, a les 20 h

TEMPS FUGIT
JOAN PIFARRÉ

Projecte desenvolupat
durant la Residència
Artística 17-18 a l’Escola
d’Arts del Prat que es
basa en la fugacitat del transcurs del temps
i la fragilitat de la vida.

Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural
El Remolar. Del 16 de maig al 22 de juny
Inauguració: dimecres 16, a les 20 h

ENCARA POTS VISITAR
MENÚS DE GUERRA

Cèntric Espai Cultural. Fins al 30 de juny

RADU FOTÒGRAF
D’UN TEMPS

#SUCRET18: CONVIVÈNCIES
ESPACIALS

Un cap de setmana amb propostes i recursos
per facilitar la pràctica artística. Amb la col·laboració de Teresa Rubio i Rafa Castañer.

Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 11, a les 19.30 h i
dissabte 12, a les 14 h. Preu: 8 €

Cal inscripció prèvia a unzip@elprat.cat

TEATRE. UNS ALTRES TEATRES

X ERRADES

E XPOSICIONS

PROJECTES LAB: PROJECTE LAIKA

El director i dramaturg Xavi Giménez ens
parlarà d’Antonin Artaud com a teòric i
revolucionari del teatre.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 14, a les 19.15 h

LA JOIE DE VIVRE: DE LES CASES DE LA
SEDA AL PONT DE BROOKLYN, de Josep Costa

El fundador del Teatre Kaddish presenta el seu nou llibre, una
fusió entre l’autobiografia, llibre de memòries i llibre de viatges.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 25, a les 20.30 h

D’A FILM FESTIVAL

El festival de cinema independent i d’autor
torna al Prat amb tres projeccions:
A Ciambra. Dimarts 8
El león duerme esta noche. Dimecres 9
Braguino. Dijous 10

Cinema Capri, a les 20 h

Jornades professionals Tour D’A Film
Festival i ASCAP

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 7, a les 19 h

PROGRAMACIÓ DEL
CINEMA CAPRI
Estrena de CAMPEONES

(5 i 6); DEADPOOL 2 (18,
19, 20, 21) i HAN SOLO,

UNA HISTORIA DE STAR
WARS (25, 26, 27)

Altres pel·lícules:

SHERLOCK GNOMES

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

LECTURA

LA FÀBRICA

Per a infants de 6 a 9 anys

TEATRE I MÚSICA

Let’s Play the Tale! The Fruit I Like Best
amb Patricia McGil
Activitat recomanada
per a nens i nenes de 4
a 8 anys

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Divendres 11

EL GALLINER DEL PARC

HORA DEL CONTE EN ANGLÉS

Creació segells de
goma

Biblioteca Antonio
Martín. Divendres 4, a les 17.30 h

I NFANTIL

L’HORA DELS NADONS

La formiga Josep Maria amb Santi Rovira
Experiència sensorial per a infants de 0 a 3
anys amb les seves famílies, per aprendre a
gaudir de la lectura.

Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 5,
a les 10.30 h i dimarts 8, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

LABORATORI DE LECTURA EN
FAMÍLIA

Poesia per a domesticar animals
Saps si als animals els hi agrada la poesia?
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 17, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Divendres 25

Taller de galetes
Cal inscripció prèvia

ART EN FAMÍLIA

De peus a terra
Per a famílies amb infants de 4 a
9 anys
Saps per què ens movem de peus a terra
o al voltant del tic tac del rellotge?
Els investigadors del quotidià exploraran
el misteri del temps!

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 13, a les 12 h

BIBLIOLAB

Biblioteca Antonio Martín

A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia
Disseny 3 D

Dilluns 7, a les 17 h

Introducció a la robòtica

Teatre i estiraments per a nens!
amb Cia. Teatre Kaddish
Uns estiraments ben especials barrejats
amb una mica de teatre!
Per infants de 4 a 8 anys

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

TALLER DEL DIMECRES

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 16, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Dimarts del mes de maig, a les 17 h
Micro:bit, sensors i programació
Construeix el teu propi joc amb Micro:bit.
Tot un món de possibilitats!

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 17, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Ja ha arribat al Prat l’última obra de
la companyia El Galliner! Després de
triomfar a Broadway i a Hollywood no
us la podeu perdre.

Teatre Modern. Dissabte 12,
a les 18.30 h. Entrada: 3 €

MÉS QUE
MÀGIA

MAG STIGMAN

Espectacle de
circ al carrer
amb màgia, coreografies, malabars
i dansa en un show ple de ritme i
diversió.

Plaça Sant Jordi
Diumenge 27, a les 12 h

Cal inscripció prèvia

TALLERS

SANT JORDI
DE LES GALÀXIES I...

L’ARTESÀ DE PLANETES
MOTS DE FUSTA

La màgia dels
contes i de la
música ens
transportaran
a un món de
fantasia on
coneixerem
l’Artesà dels Planetes i els seus
ajudants.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 27, a les 18 h
Entrada: 6 €

ACTIVITATS DE LLEURE
DE MAIG

DIMECRES 9

DIMECRES 16

Visita guiada a un dels tresors millors
guardats de Gaudí i considerat Patrimoni
Mundial de la Unesco. La Colònia Güell és la
colònia modernista més gran de Catalunya i
la Cripta està considerada com el laboratori
de Gaudí, on va experimentar innovacions per
després aplicar-les a la Sagrada Família.
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades
Preu: 12 €

Última caminada del cicle de
Passejades de la Diputació de
Barcelona “A cent cap als cent”.
Només es podran inscriure les
persones que hagin participat en un
mínim de tres caminades.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

VISITA CULTURAL: COLÒNIA
GÜELL I CRIPTA

CAMINADA FINAL: PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS

DIVENDRES 25

SORTIDA A FIRAGRAN I
PASSEJADA

Visitarem la 20a edició del Saló de la
Gent Gran i participarem de la passejada
organitzada. A la meitat de la passejada
es donarà una classe de tai-txí / txi-cun. A
més, tindreu l’oportunitat de conèixer i rebre
informació als diferents estands de la Fira,
adreçada a les persones grans.
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades
Preu: 5 €

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

Actuació de la colla pratenca de balls tradicionals Picacrestes durant l’edició del Pratifolk de l’any passat.
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El Pratifolk creix i s’estén
a més zones de la ciutat

maig

A més de la seva ubicació tradicional al parc del Fondo d’en Peixo, altres zones
de la ciutat viuran aquest festival, organitzat per la federació d’entitats El Nus

El dissabte 5 de maig se celebrarà el XXII
Pratifolk, el festival de cultura popular
i tradicional del Prat. Aquesta festa rep
un nou impuls amb més activitats i amb
presència a diferents llocs de la ciutat,
més enllà de la tradicional ubicació al
parc del Fondo d’en Peixo.
Ben d’hora, els Trabucaires d’en Perot
Rocaguinarda convidaran tothom amb
trons i escalts a participar en un recorregut des de la pl. de Roger i Badia fins als
jardins de la Pau, on es farà un esmorzar
de germanor.
En acabat, tabals i gralles faran una cercavila fins a la pl. Pau Casals, on es farà
una ballada de sardanes amb la Cobla
del Baix Llobregat i un vermut. A les 14 h

l’activitat es trasllada al Fondo d’en Peixo,
amb un dinar popular (6 €) animat pel
grup Trobaluchos del Frac. L’alumnat de
l’Escola Joan Maragall que participa en el

La Federació El Nus
El Pratifolk l’organitza El Nus,
la Federació d’Entitats de
Cultura Tradicional del Prat, que
aplega a la Colla Gegantera del
Prat, Gegants Delta, Castellers
del Prat, Picacrestes, Diables
del Prat, Bastoners del Prat
i Amics de la Sardana.

programa EntreTradis de l’Escola Municipal de Música farà la seva presentació
amb una actuació, tot just abans de la
Diada Castellera, amb els Falcons de Vilanova i els Castellers del Prat.
Cercavila del seguici festiu
El seguici popular festiu, figures i bèsties
de les diferents colles de cultura popular,
farà una cercavila pels carrers del nucli
antic. Havent sopat es farà la presentació
del Ball de Diables del Prat, una nova expressió de foc que s’incorpora a la cultura
tradicional de la ciutat. I tot seguit, tota la
colla dels Diables del Prat omplirà el parc
de foc i timbals. El Pratifolk culminarà
amb el concert–ball de Mala Vida

❧
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Nou regidor socialista
[ Durant el ple de l’Ajuntament
d’abril va prendre possessió del
seu càrrec el nou
regidor del Grup
Municipal Socialista,
Juan Manuel Fraile,
que substitueix Ana
Isabel Fernández,
que va deixar
la seva acta de
regidora per motius
personals el mes de
febrer.]
La Junta de Seguretat
estableix prioritats
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[ La Junta Local de Seguretat, que
aplega representants de Policia
Local, Mossos d’Esquadra, Policia
Nacional i Guàrdia Civil, s’ha reunit
per fer balanç del 2017 i marcar les
prioritats per a enguany. L’any
passat es van reduir molt els
robatoris a l’interior de vehicles,
mentre que els robatoris i actes
violents i els accidents de trànsit es
mantenen estables. Vídeo a
www.elprat.tv.]
Tallers als instituts contra
els rumors
[ Què són els rumors? Com neixen?
Per què es divulguen de forma viral?
Per què tenen conseqüències tan
negatives per a les persones i els
col·lectius? Respondre aquestes
preguntes són els objectius dels 15
tallers que s’han fet
durant aquest curs a
grups de segon d’ESO
dels instituts Salvador
Dalí, Estany de la
Ricarda, Ribera Baixa,
Institut-Escola del Prat
i Nostra Senyora del
Mar, en els quals han
participat més de 550
alumnes.]

Una de les sessions de reflexió celebrades durant el mes d’abril.

Participeu en l’elaboració
del nou Pla Jove 2018-22!
Si teniu entre 12 i 30 anys podeu dir-hi la vostra

Durant aquest any, Joves.Prat està
duent a terme el procés d’elaboració del
nou Pla Local de Joventut per al període
2018-2022, que ha de ser el document
estratègic que faci de guia a les polítiques municipals de joventut dels propers anys.
En aquest procés de treball és prioritària la implicació de les persones joves
del Prat, i per aquest motiu se’ls fa una
crida a la participació.
Com s’elabora el Pla?
L’elaboració del Pla Jove es fa a través
d’una diagnosi basada en l’anàlisi sociodemogràfica del jovent de la ciutat,
així com l’avaluació de les polítiques realitzades fins al moment. Durant el mes
d’abril s’han celebrat diverses taules
de reflexió amb joves per conèixer les
seves necessitats i visió de la ciutat en

els aspectes que els afecten: ocupació,
salut, habitatge, educació, mobilitat, esport, oci, participació...
Qui hi pot participar?
Els i les adolescents i joves de la ciutat,
d’entre 12 i 30 anys.
Com es pot participar?
Durant el maig i el juny es recolliran propostes a través de tres modalitats:
[ Taules de reflexió. Si voleu participarhi o més informació podeu adreçar-vos
a El Lloro. Serveis de Joventut (c. del Mariscal Joffre, 3).
[ Enquesta on line.
[ Punts d’informació i recollida de propostes a diferents punts de la ciutat

❧

Trobareu informació detallada del procés a
www.joves.prat.cat

El festival del
jovent del Prat
Els jardins de la Ribera
acolliran, el 12 de maig,
la 6a edició de l’Altraveu

El dissabte 12 de maig, de 10 a 2 h de
la matinada, es durà a terme als jardins
de la Ribera (skatepark) una nova edició
de l’Altraveu, el festival creat per i per al
jovent del Prat, amb la col·laboració de
Joves.Prat (www.joves.prat.cat ).
Aquesta serà la 6a edició i comptarà
amb diferents propostes de lleure que
serviran de punt de trobada perquè els
i les joves de la ciutat mostrin les seves
inquietuds artístiques i personals.
Dansa i skate
L’Altraveu comptarà amb un programa
molt divers: hi haurà espais on es faran
exhibicions de música i dansa d’entitats
i grups locals, així com activitats esportives o un campionat de skate.
A la posta de sol, la Colla de Diables del
Prat donarà pas, amb la Festa del Foc, a
la programació de nit.
Concert a la nit
El cap de cartell d’aquesta edició serà
Bemba Saoco, grup nascut al 2017 com
a resultat d’un projecte anterior, el grup
9SON. Els Bemba Saoco presentaran a
l’Altraveu el seu primer treball, Crújelo (U98 Music, 2017), amb una potent
càrrega social. És un àlbum que beu de
diferents músiques urbanes, però que fa
una aposta clara i contundent per la música electrònica.
El festival comptarà amb servei de bar
gestionat per les entitats AEiG Anton
Vilà i AEiG Contxita Busquets.
Enguany, el cartell ha estat dissenyat
per l’artista local Darío Amaro (imatge
superior)

❧
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El Punt Solidari se traslada y
se plantea un cambio de modelo
A causa de las obras de la antigua Escola del Parc, que se convertirá en un instituto,
el servicio se ha instalado en una nave del polígono industrial del Fondo d’en Peixo
sidad para familias de la ciudad se puso
en marcha en 2012, impulsado por personas voluntarias, Cáritas, Cruz Roja y el
Ayuntamiento.
Desde su inicio, el Punt Solidari ha vivido un crecimiento constante y, además
de ofrecer una cesta básica de productos, también desarrolla acciones de
acompañamiento informativas y formativas a fin de optimizar los recursos de
las familias y profundizar en prácticas
de autosuficiencia.
Actualmente puede atender a 500
familias, con entregas quincenales, y
garantiza el suministro a más de 2.700
personas gracias a la implicación de 40
personas voluntarias y 4 profesionales.
Los alimentos que distribuye el Punt
Solidari provienen de donaciones de la
Fundación Banco de Alimentos, del Fondo Europeo de Ayuda para las Personas
más Desfavorecidas, de donaciones de
establecimientos y particulares (colectas) y de compras que realiza el Ayuntamiento de El Prat
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Tienda social

Aspecto del nuevo almacén de El Prat Solidari.

Las obras de transformación de la antigua Escola del Parc en un instituto de
secundaria han obligado al traslado del
Punt Solidari, que ocupaba parte de ese
edificio. La nueva ubicación es una nave
en la calle del Vallès, 57-59, del polígono

industrial del Fondo d’en Peixo, junto al
skatepark de los jardines de la Ribera.
Un poco de historia
Este servicio de distritución gratuita de
alimentos y productos de primera nece-

El traslado del Punt Solidari se convierte
en una oportunidad para seguir mejorando y para evolucionar del modelo
actual de distribución de alimentos, mediante un sistema de lotes, hacia uno de
tienda social, más inclusivo y con más
servicios

❧

Una festa ens anima a sumar-nos
al comerç just i a la banca ètica
Pels salaris dignes i la igualtat de gènere, contra el maltractament infantil i del medi
ambient, i per relacions comercials que afavoreixin el desenvolupament local
els valors que inspiren la
festa, a càrrec de SETEM.
25es Jornades
del Prat Solidari

Imatge de la Festa del Comerç Just de l’any passat.

El dissabte 11 de maig a la tarda, la pl. de
l’Agricultura —davant de les Cases d’en
Puig— acollirà la Festa del Comerç Just
i la Banca Ètica. La festa reivindicarà un
comerç amb salaris dignes i igualtat entre homes i dones, sense explotació infantil, amb respecte pel medi ambient,
productes de qualitat i amb una relació

comercial a llarg termini, que permeti
el desenvolupament de cooperatives
arreu del món i el desenvolupament local. El lema d’aquest any és la Revolució
de les Butxaques Públiques.
Durant la festa es llegirà un manifest
i es farà una xocolatada amb xocolata
de comerç just i jocs per a infants sobre

La segona quinzena de
maig tindran lloc les
25es Jornades del Prat
Solidari, que acabaran
amb la Festa del Prat
Solidari el dia 2 de juny
a la tarda, a la pl. de Catalunya. S’hi faran activitats infantils, pallassos,
circ, actuacions musicals, demostracions gastronòmiques i la mostra
d’entitats de solidaritat i
cooperació.
Al llarg de la quinzena
s’oferiran documentals
i xerrades sobre temes
com la lluita contra la ceguesa a diversos països,
l’empoderament de la
dona a l’Índia, la pressió
que les “mares” del Salvador exerceixen
sobre la població; col·loquis amb experts
sobre la manca d’ètica en el comerç
mundial —mentre prenem una cervesa
a la terrassa del Cèntric—, etc

❧

Consulteu tota la informació
a www.elprat.cat/solidaritat
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Ja ha començat la plantació de flors a la ciutat. Un dels indrets que apleguen més flors són les rotondes.

Més flora i fauna i més
32 diversa a dins de la ciutat

EL PRAT
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L’Ajuntament està decidit a incrementar la biodiversitat urbana: reforç de l’arbrat
viari, renaturalització d’espais marginals, plantació de flors, accions educatives...

L’Ajuntament del Prat vol que la ciutat
sigui més “verda”, és a dir, que aplegui
més valors naturals i incrementi i diversifiqui la flora i fauna que hi viu. Perquè,
segons apunten diversos estudis, la biodiversitat urbana és indicativa de la qualitat de vida que una ciutat ofereix a les
persones que l’habiten.
Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament està actuant en diversos àmbits de manera simultània, alhora que
n’afronta de nous, com els arbres dels
carrers. Aquest any s’han elaborat el Pla
Director de l’Arbrat Viari i el Pla de Gestió de Poda, que formen part del futur
Pla Director del Verd Urbà, que està en
elaboració.

Un dels objectius és aprofitar els espais
verds urbans i periurbans per afavorir la
biodiversitat, regular els microclimes a
les places i carrers (ombra, temperatura, humitat) per millorar el benestar de
les persones, i reduir les partícules en
suspensió i els sorolls. Estudis recents
demostren els beneficis del verd urbà
per al desenvolupament cognitiu i per
al benestar psicològic de la població.
Actuacions per
millorar l’arbrat
La ciutat del Prat compta amb 6.845 arbres als carrers (sense comptar els de
les places, parcs i les zones periurbanes,
que en sumen molts més), una quanti-

tat una mica per sota dels estàndards
europeus d’arbres per habitant. La majoria d’aquests arbres es troben en bon
estat i només un 8 % tenen mala salut.
No obstant, la diversitat és baixa, ja que
al Prat hi ha 56 espècies diferents. Tenint
en compte un criteri de prudència per
evitar la propagació de plagues, cap espècie hauria de representar un percentatge superior al 10 % del total. Al Prat,
les cinc espècies més freqüents representen el 54 % de l’arbrat viari total.
Per millorar aquesta situació, el Pla preveu accions com diversificar les espècies
d’arbres plantades a la ciutat, que tots
els carrers nous comptin amb arbres,
respectant més el cicle natural de les
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intervenció en aquells espais on no hi
hagi causes que n’aconsellin el desbrossament o sega (risc d’incendi, obstrucció del pas, dificultat per a la recollida de
residus...).
Un altre principi que s’aplica és el
d’evitar el desbrossament en èpoques
de floració i fructificació de les plantes,
per tal que la vegetació completi el seu
cicle natural i produeixi llavors que la
perpetuïn.
Catàleg d’animals
invertebrats
Aquests espais verds acullen gran
quantitat d’animals invertebrats, símptoma del seu bon estat de conservació Per conèixer millor les poblacions
d’invertebrats artròpodes (insectes i
aràcnids) del Prat s’ha elaborat un catàleg que les inventaria i classifica.
L’estudi aporta 609 espècies, de les
quals 173 són papallones diürnes i
nocturnes, 107 bernats i xinxes, 106 escarabats, 49 formigues, abelles i vespes
i 55 aranyes. El 10 % d’aquestes espècies resulten molt interessants perquè
són rares o poc freqüents al nostre país.
També cal destacar que el 4 % de les espècies trobades són exòtiques i majoritàriament invasores.
L’estudi confirma el paper determinant que tenen les plantes autòctones en la presència d’una comunitat
d’invertebrats rica i diversa.

Papallona safranera de l’alfals.

Plantació de flors

Marge situat entre la via del tren i un camí agrícola, ple de flors silvestres.

plantes, etc. També s’ha avaluat l’estat
de l’arbrat, definint un pla d’actuació
pel que fa a la poda, amb l’objectiu de
respectar l’estructura natural de l’arbre
i disposar dins de la ciutat d’arbres sans
i segurs.
Desbrossar i segar: el
mínim imprescindible
L’Ajuntament del Prat també ha incor-

porat criteris ambientals a les tasques
de desbrossament i sega d’espais verds
com marges de camins i solars o zones
ermes. La sega sistemàtica que es feia
en aquestes zones, com per exemple
al llarg del camí de la platja, els restava
valor com a corredors biològics i posava
en perill la rica biodiversitat que alberguen, tant vegetal com animal. Ara, en
canvi, ja s’aplica el criteri de la mínima

Com cada inici de primavera, l’Ajuntament del Prat comença la campanya de
plantacions de flors a la ciutat, a rotondes, mitjanes, parterres, illetes, jardineres, parcs i jardins. La fredor i pluviositat
de les darreres setmanes ha retardat
una mica la floració, que en pocs dies
esclatarà amb múltiples colors que alegraran el paisatge urbà.
Activitats del mes
de la biodiversitat
Al llarg del mes de maig, amb motiu de
la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, s’han organitzat diverses activitats sobre aquesta temàtica al Parc
Nou i als Espais Naturals del Delta. Consulteu les activitats a l’agenda del web
municipal, www.elprat.cat
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A l’estany de la Ricarda li
cal més aigua per millorar
Un estudi explica el funcionament hidràulic d’una de les principals masses d’aigua
del delta del Llobregat i proposa mesures per redreçar el seu pobre estat ecològic
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Un estudi encarregat
per l’Ajuntament a la
Comunitat d’Usuaris
d’Aigües del Delta del Llobregat ha
permès conèixer en
detall el funcionament hidràulic de
l’estany de la Ricarda.
Ara que se sap com
s’alimenta d’aigua i
com es descarrega,
se n’ha pogut diagnosticar la situació,
predir-ne l’evolució i
plantejar propostes
de millora.
L’estudi ha revelat
que seria necessari
un increment notable de les aportacions actuals d’aigua
que rep l’estany, xifrades en uns 750
metres cúbics al dia.
Caldria incrementar
aquesta aportació
Foto aèria de l’estany de la Ricarda.
entre tres i quatre vegades. La infiltració
del reg agrícola dels
camps de l’entorn i la
d’aigua que rep i, per tant, de la manca
pujada de nivell del canal de la Bunyola
de renovació que pateix.
ajudarien a reduir aquestes necessitats
Actualment, l’estany s’alimenta fonaextres d’aportacions directes a l’estany.
mentalment d’aigua dolça provinent
Una joia del delta
dels canals pluvials agrícoles i del drenatge de l’aeroport. Periòdicament,
La Ricarda és un dels estanys litorals
també rep entrades d’aigua de mar.
més grans del delta del Llobregat. Amb
L’Ajuntament del Prat, juntament
la finca que l’envolta, coberta de pineamb el Consorci del Delta, la Comunides litorals, aiguamolls inundables i contat d’Usuaris i la Universitat de Barcereus, forma part de l’espai protegit com
lona, treballa des de fa anys per seguir
a Xarxa Natura 2000. Malgrat els seus
l’evolució de l’estat ecològic de l’estany
valors potencials, l’estat ecològic de
i promoure’n la millora
l’estany és pobre a causa de l’escassetat
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L’estany i l’aqüífer
L’aqüífer superficial (aigües
subterrànies) del delta i l’estany estan
molt ben connectats i evolucionen
en paral·lel. Gràcies a les aportacions
externes que rep, l’estany és donador
d’aigua a l’aqüífer superficial (uns
500 metres cúbics al dia) i no a
l’inrevés. Aquesta és una de les
incògnites que ha desvelat l’estudi.

El Prat, tercer municipio
metropolitano que más recicla
Desde 2015 el área metropolitana ha producido un 2,5 % más de basura por habitante y
año, mientras que en nuestra ciudad no ha aumentado, aunque sigue siendo demasiada

En 2017, El Prat fue el
tercer municipio del
área metropolitana mayor de 50.000 habitantes, sin contar Barcelona,
que recicló más porcentaje de residuos. De toda
la basura producida, en
El Prat reciclamos un
38 %, sólo por detrás de
Sant Cugat y Sant Feliu.
Las otras 10 ciudades
de más de 50.000 habitantes reciclaron menos
que El Prat. Sin duda,
este es un dato positivo,
si bien El Prat aún está
lejos del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, que es
reciclar el 50 % de los residuos que generamos.
Otro punto positivo
es que la cantidad de
basura que se produce
en El Prat se mantiene estable desde 2015
El nivel de reciclaje en El Prat va en la buena dirección, pero aún le queda camino por andar.
(casi 29.000 toneladas al
año), mientras que en el
área metropolitana ha
crecido un 2,5 %. Pero
que solo se recoge el 14 % del textil que
no todos los datos son tan buenos: El
La orgánica
se tira.
Prat es aún el tercer municipio metroTambién ha crecido mucho el reciclaje
politano que produce más basura: 1,23
debe mejorar
de aceite vegetal (+13 %), del que ya hay
kg por habitante y día, tras Castelldefels
Según los objetivos de la Generalitat
23 contenedores en la ciudad y cuyo
y Gavà.
para 2020, donde más debe mejorar
destino principal son plantas de biodiéLo que más reciclamos
El Prat es en el reciclaje de materia
sel. Otros aumentos significativos han
orgánica (contenedor marrón), que
sido los de cartón comercial (+13 %) y
Respecto del 2016, el incremento más
es del 38 % de la generada en las
muebles (+9 %).
fuerte en reciclaje ha sido la fracción de
casas, cuando el objetivo es el 60 %.
Por otro lado, el reciclaje de envases
textil y zapatos (+ 25 %), gracias al auLa materia orgánica es la que más
aumentó un 4 %, el de vidrio un 3 % y la
mento de 14 a 24 contenedores repargeneramos y menos reciclamos.
orgánica un 2 %. Por contra, el de papel
tidos por la ciudad. Pese a estas buenas
cifras, aún se puede mejorar mucho, ya

descendió un 2 %
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Quincena
del Corazón
Saludable
El Ayuntamiento apuesta
por más desfibriladores,
formación continua y
campañas de
concienciación
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El Ayuntamiento de El Prat va a instalar
once nuevos aparatos desfibriladores
en equipamientos culturales y cívicos,
que se añadirán a los ya existentes en
los centros deportivos, vehículos de la
Policía Local y mercados.
También se ha activado un mapa en el
web municipal donde se geolocalizan
los desfibriladores existentes en la ciudad, tanto los situados en centros públicos como privados, a fin de facilitar su
uso en caso de emergencia.
El Ayuntamiento hace años que ofrece
formación gratuita sobre el uso de los
desfibriladores en escuelas e institutos
(tanto para el alumnado como para el

Taller gratuito de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar a profesorado de El Prat por
parte de personal de la Cruz Roja.

personal docente y AMPA), entidades,
etc.
Asimismo, a finales de mayo se realizará la 1ª Quincena del Corazón Saludable, a fin de acercar a la ciudadanía los
desfibriladores y las técnicas básicas de
reanimación cardiopulmonar. En torno

a los días mundiales de la hipertensión
arterial y del tabaquismo, principales
factores de riesgo para el corazón, se
realizarán diversas actividades que se
pueden consultar en el apartado “Personas / Vivir en salud” del web municipal
www.elprat.cat
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Tancat el pont del
Remolar per protegir els
corriols
[ Com ja s’ha fet en
anys anteriors, a l’abril
es va tancar el pont per
a vianants que creua
la desembocadura de
l’estany del Remolar a la
platja, entre els termes
del Prat i Viladecans.
Així es pretén protegir
les aus nidificants de la platja
(corriol camanegre i corriol petit),
ja que posen els nius a la sorra i
s’alimenten a la vora de l’aigua.
El pas de gent per la zona durant
l’època de cria molesta i podria
impedir la nidificació o provocar
l’abandonament dels nius. El pont es
reobrirà el 31 de juliol.]

Una de les activitats de l’any passat.

Activitats per promoure la
salut de les dones del Prat
I per la igualtat de gènere en l’atenció mèdica

El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
i per això l’Ajuntament i entitats organitzen diversos actes per reivindicar la
igualtat de gènere a l’hora de l’atenció
i tractament dels problemes de salut, de
manera que les dones aconsegueixin
més benestar físic, mental i social.
Les estadístiques diuen que les dones tenen pitjor salut que els homes i
que, tot i tenir una esperança de vida
més alta, viuen menys anys lliures de
malaltia. Els dolors crònics, el reumatisme, l’ansietat i la depressió, malalties
sovint invisibilitzades, són problemes
amb més incidència en les dones com a
conseqüència de factors socials com ara
tenir menys poder adquisitiu i pitjors
condicions laborals.
Xerrades
La doctora Carme Valls, endocrinòloga i

especialista en salut, oferirà una xerrada
sobre els “5 plaers” el 28 de maig a les
19 h al Cèntric.
El dilluns 4 de juny a les 18 h a les Cases d’en Puig es farà una xerrada sobre
malalties invisibles, com la síndrome del
túnel carpià, que afecta molt les treballadores de la llar.
Activitats i tallers
També s’han organitzat diverses activitats com exhibicions d’”aerobatuca”,
tai-txí, sessió de “flamencoteràpia” i algunes activitats als complexos esportius (“ioguilates” i rehabilitació del sòl
pelvià). Així mateix, es faran tallers amb
joves esportistes sobre autoimatge per
reflexionar com aquesta afecta al nostre
benestar

❧

Trobareu informació completa a
www.elprat.cat/dones

Control dels mosquits
[ L’Ajuntament del Prat ha renovat
el conveni amb el servei comarcal
de control de mosquits per tal de
dur a terme inspeccions, seguiments
i tractaments a les rieres, canals,
zones naturals inundables i
embornals urbans amb l’aplicació de
plaguicides biològics. La ciutadania
pot fer molt per evitar la proliferació
de mosquits, eliminant els focus de
cria, com recipients a l’exterior que
acumulin aigua, per poca quantitat
que sigui.]
El Cèntric obre un canal a
Facebook
[ El Cèntric Espai Cultural ha reforçat
la seva presència digital amb
l’obertura d’un nou canal a Facebook
i la creació d’un butlletí d’informació,
amb periodicitat mensual i al qual us
podeu subscriure a través de www.
elprat.cat/actualitat/butlletins.
Hi trobareu tota la informació sobre
les activitats i projectes que es
desenvolupen a l’equipament.]
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Arriba
el Maig
Cooperatiu
Cinema, dinàmiques de
grup, festes, xerrades...
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Entitats i Ajuntament del Prat organitzen per tercer any seguit el Maig Cooperatiu, a fi de donar visibilitat a l’economia
social i cooperativa al Baix Llobregat.
Enguany, la presentació de la programació es farà al cinema Capri el 2 de
maig, amb la projecció del documental Food Coop, sobre una cooperativa
d’alimentació de Nova York.
Els dies 8 i 10 es faran dues sessions al
Centre de Promoció Econòmica (CPE):
“Dinàmica de networking: construint
vincles entre entitats d’economia social
i cooperativa” i “Xerrada sobre els valors
de l’economia social”.
El dia 15 se celebrarà, també al CPE, la
Jornada de Cooperativisme i Habitatge,
que organitza la Cooperativa Obrera de
Viviendas, COV.
La Festa Fira del Cooperativisme tindrà lloc el 19 de maig a la pl. de Roigé
i Badia.
El dia 23 es presentarà a la pl. de Catalunya la cooperativa escolar simulada
de l’Escola Bernat Metge, mentre que el
29 es farà al CPE una jornada sobre “Tornar a treballar al camp”.
Trobareu informació completa al web
www.economia.elprat.cat.

Coopgros, empresa guanyadora dels premis El Prat Emprèn en l’àmbit d’economia social,
ha obert un taller al carrer del Primer de Maig.

Què és l’economia social
i el cooperativisme?
L’economia social té per objectiu servir l’interès dels seus membres i la
col·lectivitat, organitzar-se democràticament i distribuir els seus beneficis
d’acord amb criteris que primen les
persones i el factor treball, abans que
el capital. Les formes empresarials que
l’integren són les cooperatives en totes les seves formes, les mutualitats, les
associacions i les fundacions. A Europa,
l’economia social ocupa més de 14 milions de persones
Al Prat en tenim?
Al Prat, l’economia social i cooperativa

és un sector important i amb expectatives de creixement i creació de nova
ocupació de qualitat. Les incubadores
de projectes del Labesoc i de la cooperativa Uikú estan plenes de noves idees.
Enguany, tres projectes locals han obtingut finançament de la Generalitat: O
Waste al Baix Llobregat, de Saó Prat i
l’Associació Espigoladors; el nou obrador de la Fundació Rubricatus, i l’Espai
de recerca i vinculació al treball, de la
Fundació Cassià Just – Cuina Justa a Cal
Tudela. A més, dos cercles cooperatius
pratencs han ampliat els recursos de
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat:
Barri Cooperatiu de la COV i Baix Sud de
Gats

❧

Nuevas medidas para impulsar
el empleo y la economía local
Ayudas a microempresas y pymes, facilitando el inicio de las actividades y ayudando a
los autónomos/as y socios/as de cooperativas en la puesta en marcha de sus proyectos

El Ayuntamiento de
El Prat ha puesto en
marcha nuevas medidas para favorecer
la economía local.
Los objetivos son impulsar la creación de
empleo por parte de
las microempresas y
pymes locales, facilitar el inicio de las actividades empresariales y ayudar a los
trabajadores y trabajadoras autónomas y
a los socios y socias
de cooperativas en
la puesta en marcha
de sus proyectos
empresariales.
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Este programa de
apoyo a la actividad
económica está destinado a personas
El hostal Mucha Masía es una de las empresas beneficiarias de las ayudas para la contratación de personas en paro.
de El Prat en paro
que inicien una actividad en nuestro
municipio. El prograAyudas a la
formaciones de contratos temporales
ma subvenciona, hasta un máximo de
contratación
en indefinidos, 3.000 € por transforma4.000 €, el 80 % de la inversión realizada,
ciones de contratos temporales en inCon el objetivo de fomentar el empleo
debidamente justificada. Pueden pedir
definidos para parados/as de larga duy la reactivación económica se ofrecen
la subvención las personas que hayan
ración, 4.000 € por contratos indefinidos
ayudas para la contratación de personas
iniciado la actividad económica a partir
y 5.000 € por contratos indefinidos para
en paro empadronadas en el municipio
del 1 de septiembre de 2017.
parados/as de larga duración.
con una antigüedad mínima de seis meTambién se aplica una fiscalidad muSe puede obtener más información soses. Las ayudas se dirigen a las emprenicipal especial a empresas, comercios
bre estos programas en el Centro de Prosas y empresarios/as individuales que
y establecimientos de restauración, con
moción Económica del Ayuntamiento (c.
tengan un centro de trabajo o domicilio
exenciones fiscales por inicio de activiMoreres, 48), tel. 934 786 878, en el correo
social y/o fiscal en El Prat.
dad, en la tasa de recogida de residuos
electrónico cpeempreses@elprat.cat y
Las ayudas consisten en 2.000 € por
comerciales y en el impuesto sobre
el web www.economia.elprat.cat
contratos de un año, 2.000 € por transconstrucciones, instalaciones y obras.
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uim Brugué va ser ponent de l’acte
de presentació del Pla local d’inclusió
social, que es va fer el mes de març
passat al Cèntric, per compartir i
debatre les idees clau de l’acord
impulsat per l’Ajuntament i les entitats
de la ciutat per fer del Prat una ciutat
més inclusiva i cohesionada. En la
seva conferència ens va explicar la
importància de l’acord social per
construir polítiques intel·ligents.
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Quim Brugué,
doctor en Ciència Política
i de l’Administració

“Treballant
junts som
capaços
d’afrontar
problemes
complexos”

Quim Brugué és un home compromès amb la
política, en moments en què la política pateix
un fort desprestigi. La política que ell defensa és
la de la intel·ligència, la de l’acord social, la de
construir entre tota la ciutadania. És professor i
catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
a la Universitat de Girona. Desenvolupa la seva
activitat en els àmbits de la gestió pública, el
govern local, la participació ciutadana i l’anàlisi
de polítiques públiques. Entre el 2004 i el 2008
va ser director general de Participació Ciutadana
al Govern de la Generalitat. Com a escriptor, és
autor de És la política, idiotes! i Pascual Maragall: pensament i acció, entre altres.
Què significa un acord de ciutadania?
Significa que es convida la ciutadania a formar
part d’un projecte que es construeix entre tota
la ciutadania des del primer moment: passar
d’una estructura piramidal, amb un centre que
catalitza i que estableix relacions bilaterals amb
els diversos actors, a una xarxa on el centre es
dilueix i les relacions entre els actors són multilaterals. No es tracta simplement de sumar
allò que aposten les parts sinó, més aviat, de
fer junts allò que no podem fer separadament.
Per fer una comparació fàcil, no és el mateix fer
un dinar on cadascú porta un plat cuinat a casa
seva que portar els ingredients per fer una paella
entre tots.
Què en podem esperar?
En podem esperar capacitat per abordar els
nostres problemes actuals, perquè només junts
som capaços de respondre amb complexitat a
una realitat cada cop més complexa. Treballant
separadament podrem abordar les necessitats
concretes de la població, però difícilment aconseguirem construir una veritable política de
cohesió social. Hem de ser capaços de passar
de les accions destinades a l’optimització dels
recursos a projectes que, tot aprofitant el coneixement col·lectiu, siguin transformadors del
conjunt de la comunitat.
I com es fa aquest pas?
D’entrada, el conjunt dels actors de la societat
civil han de canviar el seu rol, assumir responsabilitats i participar activament en el projecte
col·lectiu del municipi. Més enllà del projecte
propi de cadascun dels diversos actors de la ciutat, tots han de treballar plegats i assumir que
s’han de buscar equilibris, establir prioritats i
comprometre’s amb decisions que no sempre es
corresponen amb els interessos propis, sinó amb
els col·lectius.

I quin és el paper de les administracions?
Han de liderar aquests projectes compartits i,
a més, han de liderar-los escoltant, aprenent i
articulant: un lideratge que s’ha anomenat “distributiu” i que es diferencia d’aquell altre que
es caracteritza per imposar directrius i donar
instruccions verticals. Jorge Wagensberg, en un
article publicat fa gairebé una dècada, ho explicava comparant el lideratge de dos entrenadors
de renom, Guardiola i Mourinho: venia a dir
que tots dos eren grans líders, però que, mentre Mourinho s’autodefinia com l’“special one”
(aquell que tot ho sap i que exigeix obediència i
fidelitat a l’equip que lidera), Guardiola reconeixia que, amb jugadors tan bons i amb tant de
talent, la seva aportació era, de fet, molt minsa.
El lideratge de Guardiola és, precisament, aquest
lideratge que aprofita les habilitats i els coneixements que hi ha distribuïts en la xarxa d’actors.
I en quin punt estem?
Es detecta ja el canvi cap a aquests estils de lideratge més articuladors i facilitadors, una manera
de fer que no es basa en el “jo ho sé tot” sinó
a canalitzar i fer emergir els sabers col·lectius.
Cada cop hi ha més reconeixement de la impossibilitat de posicions heroiques i solitàries; de la
necessitat de treballar plegats per fer front a uns
reptes que ens desborden individualment.
És factible?
No és fàcil fer les coses junts, però és inevitable.
En el llibre La intel·ligència de la democràcia,
Lindblom ens incita a passar del coneixement
tecnocràtic al democràtic-deliberatiu. El primer
es basa en experts que focalitzen la seva mirada, mentre el segon parteix de la necessitat de
conversar amb altres per ampliar el focus. Sovint
és més senzill assignar els problemes a perspectives sectorials i especialitzades, però no ens
queda cap més remei que aprendre a treballar
transversalment.
Un missatge positiu per acabar...
Avui, a més de treballar amb eficiència, necessitem també prendre decisions amb intel·ligència.
I mentre que l’eficiència pot ser resultat de
l’especialització, la intel·ligència sempre és plural, fruit de la interacció, sempre neix de les relacions i de la capacitat de mirar els problemes
amb diferents punts de vista. Aquesta idea és
molt antiga i ja l’expressava amb molta claredat
Aristòtil quan afirmava que “la persona més sàvia mai és tan sàvia com moltes persones”
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[ Dolors Pérez Vives ]

Més enllà del projecte
propi de cadascun
dels diversos actors
de la ciutat, tots han
de treballar plegats
i assumir que s’han
de buscar equilibris,
establir prioritats i
comprometre’s amb
decisions que no
sempre es corresponen
amb els interessos
propis, sinó amb els
col·lectius.
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Mourinho s’autodefinia
com l’“special one”
(aquell que tot ho sap i
que exigeix obediència
i fidelitat a l’equip
que lidera); Guardiola
reconeixia que, amb
jugadors tan bons i
amb tant de talent,
la seva aportació era,
de fet, molt minsa. El
lideratge de Guardiola
és, precisament,
aquest lideratge que
aprofita les habilitats
i els coneixements
que hi ha distribuïts
en la xarxa d’actors.
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L’Ajuntament treballa en el
1r Pla Local de l’Esport del Prat
L’objectiu és millorar el sistema esportiu de la ciutat: beques, esport per a persones
amb diversitat funcional, oferta d’instal·lacions, independència de les entitats, etc.
actual pel que fa a instal·lacions
i equipaments, esdeveniments,
practicants, serveis, programes,
coneixement i urbanisme. Fruit
d’aquesta primera anàlisi, el
15 de març es va fer al CEM Estruch una sessió de treball amb
les entitats esportives de la ciutat en la qual es van presentar
els actius i els dèficits trobats,
amb l’objectiu de validar, prioritzar o corregir els resultats.
Propostes de millora
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El Pla Local de l’Esport del Prat ja ha disparat el tret de sortida.

L’Ajuntament està treballant des de fa
uns mesos en la definició del primer Pla
Local de l’Esport del Prat. L’objectiu és
la millora del sistema esportiu del municipi mitjançant un model que sigui
compartit per tots els agents esportius
de la ciutat.

S’està abordant la realitat esportiva
del Prat des de totes les òptiques: activitat física i salut, esport educatiu, esport i lleure, esport competitiu, esport i
valors ciutadans, esport inclusiu, esport
i espectacle, esport solidari... En una
primera fase s’ha analitzat la situació

A la sessió es va considerar
prioritari continuar reforçant
els programes de beques per a
activitats extraescolars i la programació d’activitats esportives
per a persones amb diversitat
funcional.
També es va mostrar la necessitat d’incrementar l’oferta
d’espais esportius, com pavellons i sales, en horari de màxima afluència, millorar algunes
instal·lacions i corregir la situació de dependència de les entitats del
suport municipal.
Els propers mesos es continuarà recollint informació a través d’enquestes escolars i espais de participació ciutadana,
amb l’horitzó de poder presentar el Pla
abans que acabi l’any

❧

Trobareu un
vídeo sobre la
gala de la Nit
de l’Esport a
www.elprat.tv,
canal que va
retransmentre
en directe
l’esdeveniment.

32a Nit de l’Esport
El 6 d’abril es va celebrar a l’auditori del Cèntric la 32a edició de la Nit de l’Esport,
en què es va reconèixer la tasca dels i les millors esportistes, entitats i equips
de la temporada 2016-2017. Per primera vegada, tres dels premis (millor
esportista masculí i femenina de més de 16 anys i millor equip federat) es
van sotmetre a la votació de la ciutadania a través d’Internet. Hi van votar
1.262 persones. Tot seguit podeu consultar el quadre de guanyadors/es:
Millor esportista masculí

Millor equip en Jocs Escolars

Millor tasca tècnica

[ Rafael Barneto León (Associació
Esportiva Karate Prat)

[ Associació Gimnàstica Rítmica
Ribera Baixa (equip Aleví B)

[ Francesc Martín i Javier Duarte
(Gym Studio Fran Martín)

Millor esportista femenina

Millor esportista en Jocs Escolars
menor de 16 anys

Millor esportista masculí menor
de 16 anys

[ Marcos Palacios Fernández
(AE Sporting Alcalà Prat)

[ Nil Llop Izquierdo (Club Patí Cobra)

[ Adriana Barangé Forto (Club Marítim
Prat - Centre Municipal de Vela)
Millor equip federat

[ Prat Triatló 1994

Millor esportista amb
discapacitat física i/o sensorial

Millor AMPA o centre educatiu
en la promoció de l’esport

[ Laia Casino Puiggalí (Prat Triatló
1994)

[ AMPA Escola Charles Darwin
Millor entitat en la promoció de
l’esport

[ Club Hoquei Prat

Millor esportista amb
discapacitat intel·lectual

[ Neus Alvira Navarro (Associació
de Temps de Lleure Rubricatus)

Millor esportista femenina
menor de 16 anys

[ Chang Cui Ji (Gym Studio Fran Martín)
Premi Delta a la millor
trajectòria esportiva (concedit
per la revista Delta)

[ Mar Sanromà, jugadora i
entrenadora de waterpolo, que va ser
seleccionadora de l’equip espanyol
femení d’aquest esport

El Departament d’Esports de l’Ajuntament del Prat va lliurar dues mencions especials a dues entitats que han
celebrat, recentment, els 25 anys: el Club Patí Delta Prat i els Víkings Vòlei Prat.
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FLAIXOS D’ESPORTS

EL PRAT

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CICLISME

TROFEU DEL CLUB RÍTMICA PRAT

L’Agrupació Ciclista Prat ha organitzat la 29a edició del
Campionat Comarcal del Baix Llobregat de Ciclisme en categoria
cadet. Han estat diferents curses on els participants, ciclistes
en edat cadet i juvenil, també per a la categoria femenina,
han hagut de recórrer els 60 km fent voltes al circuit urbà de
la ronda del Sud. El Campionat Comarcal ha estat puntuable
per a la Copa Catalana cadet masculina i la cadet-júnior
femenina, a més del per al Campionat del Baix Llobregat.

El pavelló del CEM Julio Méndez ha acollit la primera edició
del Trofeu del Club Rítmica Prat, la primera cita esportiva
que organitza la nova entitat i on s’han donat cita més
de 200 gimnastes en edat escolar i també federades
procedents de diferents punts del Baix Llobregat. Impulsat
pel Departament d’Esports de l’Ajuntament, el Club
Rítmica Prat és el fruit de la unió de l’AGR Ribera Baixa, el
Club Rítmica del Mar i diverses gimnastes del CER Prat.
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DUATLÓ INFANTIL SOLIDARI
Més de 150 nens i nenes han partiticipat en la primera
edició del Duatló Infantil Solidari que ha organitzat el
Club Triplay Llobregat al parc Nou. Ha estat la primera
vegada que s’organitza al Prat un duatló destinat a
categories infantils, que també ha estat la primera
competició que organitza el club pratenc de recent
formació. Cada participant ha pogut col·laborar-hi
aportant donatius per a la campanya #paralosvalientes
de la Fundació de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS D’ATLETISME
El Pratenc Associació d’Atletisme ha organitzat una nova
jornada dels Jocs Esportius Escolars d’atletisme a la pista
Moisés Llopart del CEM Sagnier. Centenars d’atletes
procedents de clubs de la comarca, a banda dels que formen
part de l’escola del club, i alumes de centres educatius que
tenen l’atletisme com a activitat extraescolar, han participat
en aquests jocs, on s’han fet proves que han anat des de les
curses de diferents distàncies a les proves de llançaments.

FLAIXOS D’ESPORTS

AE BÀSQUET PRATENC

JOCS COOPERATIUS

El sènior masculí de l’AE Bàsquet Pratenc s’ha proclamat
campió de lliga i ha certificat l’ascens a Tercera Catalana
després de derrotar el Gornal a domicili en l’avantpenúltima
jornada de lliga a la Territorial. El conjunt pratenc certifica
el títol i l’ascens de categoria a falta de dues jornades
per al final de la temporada en un curs que ha estat
gairebé perfecte, amb 21 victòries i una sola derrota
en els 22 partits que ha disputat fins al moment.

La pista d’atletisme Moisés Llopart del CEM Sagnier ha estat
l’escenari d’una nova edició dels Jocs Cooperatius, dirigits a
escoles cooperatives i que organitza la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya. Han estat més de 500 alumnes de 5è
de primària de diverses escoles catalanes els que s’han donat cita
al Prat. Es tracta d’una jornada ludicoesportiva en què l’objectiu
és fomentar el joc cooperatiu i no competitiu. S’hi han practicat
jocs com les curses de sacs, de relleus o l’estira-i-arronsa.
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TROBADA DE BOXA EDUCATIVA
El pavelló cobert del CEM Sagnier ha acollit la 6a Trobada de
Boxa Educativa, organitzada pel Club de Boxa del Prat. Aquesta
ha estat la primera vegada que la trobada s’ha celebrat al
Prat i hi han participat nens i nenes de 6 a 16 anys. S’hi han
pogut veure diferents combats de boxa infantil, només amb
moviments marcats, on el contacte està penalitzat, i també
combats amb contacte amb participants majors de 16 anys.

LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA TORNA A PASSAR PEL PRAT
La darrera etapa de l’última edició de la Volta Ciclista a Catalunya
va passar pel Prat. A la ronda de Llevant, a l’alçada de l’av. de
la Verge de Montserrat, hi va haver un esprint puntuable. Des
del Prat la cursa es va dirigir a Barcelona, on va acabar la ronda
després de diverses pujades a la muntanya de Montjuïc.
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