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Pacte local per a l’ocupació i 
l’activitat econòmica del Prat
Per preservar i enfortir un model de ciutat al servei de les persones 
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

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

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

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

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

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

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

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

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

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

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

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934782676
[ Taxis 933701611 
 931131006
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Sabemos que detrás de muchas situaciones difíciles, individuales y familiares, suele haber dificultades para 
acceder al mundo laboral. Jóvenes con muchos obstáculos para encontrar el primer trabajo, personas de 
mediana edad en situación de desempleo con la misión casi imposible de reinsertarse en el mercado laboral 
y un gran número de mujeres con empleos precarios: este es el panorama tras más de diez años de la crisis 
económica y social que todavía estamos arrastrando. Ante esta situación, es muy importante poner en valor 
el esfuerzo y la actitud positiva de instituciones, asociaciones, sindicatos, empresas y personas que trabajan 
conjuntamente para hacer realidad propuestas destinadas a mejorar la actividad económica y la situación 
laboral en El Prat. El resultado de esta tarea conjunta ha sido la firma del tercer Pacto local para el empleo y 
la actividad económica de El Prat, que se basa en el modelo de ciudad que estamos construyendo entre todos 
y todas, un modelo de ciudad equitativo e igualitario, que garantice mayores oportunidades de trabajo para 
la ciudadanía, con un empleo de calidad, que preserve los derechos sociales, y con una actividad económica 
respetuosa y sostenible.

En este escenario postcrisis, los objetivos que nos hemos marcado pasan por fortalecer el sector industrial y la 
economía productiva, con la ambición de poner el foco principal en el talento de las personas como elemento 
impulsor de la innovación. La innovación, el talento y la creatividad, que deben servir para la transformación 
y mejora de la competitividad, van estrechamente ligados a una apuesta por la formación y la cualificación 
profesional, que las administraciones deben facilitar y garantizar, tal como se recoge en este pacto.

Quiero agradecer a todos los grupos municipales y a todos los agentes económicos y sociales el consenso 
acordado y su disponibilidad y compromiso en el trabajo para conseguir mejoras en la actividad económica, 
trabajo digno y derechos sociales, que son la base para alcanzar el bienestar de una ciudadanía que aspira a 
hacer realidad sus proyectos vitales.

Vull agrair a tots els grups 

municipals i a tots els 

agents econòmics i socials 

el consens acordat i la seva 

disponibilitat i compromís 

en el treball per aconseguir 

millores en l’activitat 

econòmica, treball digne i 

drets socials.

Quiero agradecer a todos los 

grupos municipales y a todos 

los agentes económicos 

y sociales el consenso 

acordado y su disponibilidad 

y compromiso en el trabajo 

para conseguir mejoras en la 

actividad económica, trabajo 

digno y derechos sociales.

Talent, innovació i creativitat, 
les claus per millorar l’activitat 
econòmica i l’ocupació 

Lluís Tejedor  
L’alcalde

abem que darrere de moltes situacions difícils, individuals i familiars, sol haver-hi dificultats per accedir al 
món laboral. Joves amb molts obstacles per trobar la primera feina, persones de mitjana edat en situació 
d’atur amb la missió quasi impossible de reinserir-se en el mercat laboral i un gruixut nombre de dones amb 
feines precàries: aquest és el panorama després de més de deu anys de la crisi econòmica i social que encara 
estem arrossegant. Davant d’aquesta situació, és molt important posar en valor l’esforç i l’actitud positiva 
d’institucions, associacions, sindicats, empreses i persones que treballen conjuntament per fer realitat propostes 
destinades a millorar l’activitat econòmica i la situació laboral del Prat. El resultat d’aquesta tasca conjunta ha 
estat la signatura del tercer Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat, que es basa en el model 
de ciutat que estem construint entre tots i totes, un model de ciutat equitatiu i igualitari, que garanteixi més 
oportunitats de treball per a la ciutadania, amb una ocupació de qualitat, que preservi els drets socials, i amb 
una activitat econòmica respectuosa i sostenible. 

En aquest escenari postcrisi, els objectius que ens hem marcat passen per enfortir el sector industrial i 
l’economia productiva, amb l’ambició de posar el focus principal en el talent de les persones com a element 
impulsor de la innovació. La innovació, el talent i la creativitat, que han de servir per a la transformació i millora 
de la competitivitat, van estretament lligats a una aposta per la formació i la qualificació professional, que les 
administracions han de facilitar i garantir, tal com es recull en aquest pacte.

Vull agrair a tots els grups municipals i a tots els agents econòmics i socials el consens acordat i la seva 
disponibilitat i compromís en el treball per aconseguir millores en l’activitat econòmica, treball digne i drets 
socials, que són la base per assolir el benestar d’una ciutadania que aspira a fer realitat els seus projectes vitals.
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Signants del Pacte:
Lluís Tejedor, alcalde del Prat; Marta Mayordomo, 
tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç 
i Ocupació; portaveus de tots els grups polítics 
municipals, representants de CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf; UGT del 
Baix Llobregat; PIMEC Baix Llobregat - l’Hospitalet; 
Prat Gran Comerç; Associació Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat; Prat Empresarial; 
Agrupació de Comerciants i Industrials del Prat, i 
Taula de l’Economia Social i Cooperativa (COV).
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Les 4 claus

[1]

El saló de plens acull la 

signatura del Pacte local 

per a l’ocupació i l’activitat 

econòmica del Prat 

(2018-2026), entre 

l’Ajuntament i els agents 

econòmics locals.

[2]

El Pacte consta de 3 eixos 

d’intervenció per promoure 

l’ocupació, l’economia 

i el territori, enfocats 

a preservar i enfortir 

un model de ciutat al 

servei de les persones.

[3]
Des de l’inici de la crisi, 

l’any 2008, el pressupost 

municipal de Promoció 

Econòmica ha augmentat 

més del doble (+143 %). 

[4]
Gràcies a les mesures 

del pla local d’ocupació 

anterior (2013-1017), 

s’han fet més d’un miler 

de contractes de treball. 

S’acorden 
les línies 

estratègiques 
d’ocupació 
i promoció 
econòmica 
fins al 2026

El saló de plens de l’ajuntament va acollir, 
el 8 de maig, la signatura del Pacte local 
per a l’ocupació i l’activitat econòmica 
del Prat de Llobregat, des d’ara i fins a 
l’any 2026. El pacte, l’han signat repre-
sentants dels agents socials i econòmics 
(empresa, comerç, restauració, econo-
mia social i sindicats), l’alcalde del Prat, 
Lluís Tejedor, i els i les portaveus de tots 
els grups polítics municipals.

Un objectiu prioritari i 
tres eixos d’intervenció

El Pacte té un objectiu principal: la millo-
ra global del Prat com a ciutat al servei 
de les persones, equitativa i igualitària. 
Aquest objectiu principal es divideix 
en cinc d’estratègics: diversificar les 
fonts d’activitat i impulsar el creixement 
econòmic; impulsar el contracte social, 
reduint les desigualtats i les discrimina-
cions; impulsar la formació com a garan-
tia per al progrés, la innovació i l’ocupa-
ció de qualitat; retenir i captar empreses 
i inversions, i internacionalitzar el Prat a 
partir del seu model de ciutat. Per assolir 

aquests objectius estratègics, el Pla des-
plegarà cinquanta-sis línies d’actuació 
integrades en tres eixos d’intervenció:

[ 1. Promoure una economia diversifica-
da i de referència metropolitana.

[ 2. Generar ocupació de qualitat amb 
garanties de compliment del contracte 
social.

[ 3. Posar en valor el territori i millorar 
l’urbanisme per tal de donar suport a la 
dinàmica socioeconòmica.

El Pacte pretén coordinar i complemen-
tar les actuacions amb impacte social i 
econòmic tant de l’administració públi-
ca com de la iniciativa privada, social i 
mercantil. El Pacte inclou un programa 
d’impuls, seguiment i avaluació que per-
metrà mesurar-ne l’execució i reenfocar-
lo, si s’escau, durant la seva vigència ❧

Més informació a www.elprat.cat/economia 

Vídeo a www.elprat.tv
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Balance del Pacto 
anterior (2013-2017)

El pacto de empleo anterior (2013-
2017) contemplaba medidas extraor-
dinarias para hacer frente al impacto 
social de la crisis económica, que han 
permitido remontar la situación del mu-

nicipio en cuanto al empleo y cohesión 
social.  Gracias a estas medidas se han 
conseguido 1.023 contratos de trabajo, 
374 de los cuales se han incentivado 
mediante ayudas municipales a la con-
tratación dirigidas a las empresas. Entre 
2014 y 2017, los contratos indefinidos 
derivados de estas ayudas se han incre-
mentado en un 80 %. 

El programa El Prat Emprén, de fo-
mento de la emprendeduría, también 
ha ofrecido 345 ayudas para el trabajo 
autónomo. 

Hasta 3.000 personas se han benefi-
ciado de las políticas activas de empleo 
de El Prat durante este período, que han 
alcanzando un total de 2.925 contratos 
de trabajo ❧

Mejora de los 
indicadores de empleo, 
actividad económica 
y tejido productivo

Paro registrado 
El Prat ha cerrado el año 2017 con 3.597 personas 
en paro, un 13 % menos que en 2016, lo que 
representa la cifra más baja desde septiembre 
de 2008. El descenso interanual del paro es 
superior al de la comarca del Baix Llobregat 
(-11,5 %), al del conjunto de Cataluña (-7,9 %) y al 
de España (-7,8 %). Entre 2013 y 2017 el paro ha 
disminuido en un 38,5 % en El Prat (2.248 personas 
en paro menos). La siguiente gráfica muestra la 
evolución del empleo hasta principios de 2017.

EVOLUCIÓ DELS LLOCS
DE TREBALL

Tasa de actividad y tasa de 
empleo 
El Prat tiene una tasa de actividad del 74,7 %, un porcentaje 
superior al de la comarca (73 %). Entre 2013 y 2017 la 
tasa de actividad ha aumentado 2,4 puntos porcentuales. 
La población ocupada residente en el municipio es de 
26.974 personas (87,1 %). Respecto al año 2016, el índice 
de ocupación ha crecido en 9,8 puntos porcentuales. 

EVOLUCIÓ DE LES TAXES
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El comercio 
es la actividad 
económica con 
más presencia 
en el tejido 
productivo 
de El Prat.

Políticas económicas 
para paliar la crisis
Durante los últimos años, el Ayuntamiento también 
ha incrementado de manera significativa su inversión 
pública en políticas destinadas a paliar los efectos 
de la crisis. Desde 2008 el presupuesto municipal de 
Promoción Económica ha aumentado más del doble 
(+143 %). Desde 2013 el incremento ha sido del                                        
22,8 %, y entre 2017 y 2018 ha seguido aumentando 
un 16,4 %. Junto con Servicios Sociales, es el área 
municipal con mayor incremento de presupuesto.

Ayudas sociales a las familias 
más vulnerables

La mejora económica general de los últimos años no se ha 
visto traducida en una recuperación social que mejore la 
situación de las familias más vulnerables. Por ello, una de 
las prioridades del Ayuntamiento es promover medidas 
para favorecer la cohesión social de los colectivos con 
más dificultades. El presupuesto de Servicios Sociales 
ha aumentado de manera sostenida desde el inicio de la 
crisis, y con mayor intensidad en los últimos cuatro años. 
Si en 2015 se dedicaban 6,2 millones de euros, para este 
2018 se presupuestaron 8,1 millones, un 30,6 % más
De este presupuesto destacan más de un millón de 
euros destinados a convenios con entidades con 
programas sociales (emergencias sociales, apoyo 
y orientación laboral, formación prelaboral para 
jóvenes, Punt Solidari, fondo de vivienda social...).
Otros pilares en los gastos sociales son las ayudas a la 
infancia en el ámbito socioeducativo y las ayudas económicas 
de apoyo social. De los primeros, el curso pasado se 
destinaron 1,8 millones de euros (incluye 800.000 € de 
becas de comedor de la Generalitat) que llegaron a más de 
un millar de niños. En el caso de las ayudas económicas de 
apoyo social o para hacer frente a los suministros básicos se 
destinaron 635.000 € , un aumento del 70 % desde 2015.

Tejido productivo  
Entre 2013 y 2017 los puestos de trabajo localizados 
en la ciudad han aumentado un 29,8 % (9.645 empleos 
más) y ya se sitúan por encima de los previos al inicio 
de la crisis. El siguiente cuadro muestra la distribución 
por actividades del tejido productivo de El Prat.

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITATS

INDUSTRIES MANUFACTURERES

PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL

ENERGIA I AIGUA

CONSTRUCCIÓ

COMERÇ A L’ENGRÒS I AL DETALL

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

HOSTELERIA

TIC

SERVEIS EMPRESES

SERVEIS PERSONES

ALTRES SERVEIS

Polígono industrial Estruch, una de las zonas 
de actividad económica del municipio. 



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Malos tiempos
La situación política en Cataluña tiene pinta de no mejorar. 
La elección de un presidente racista, faltón, extremista y xenófobo no nos 
permite albergar esperanzas de que dejen la confrontación y las acciones 
fuera de la ley y se centren en políticas que beneficien al conjunto de la 
población. Las ideas del ya presidente Torra van más allá de la independencia: 
son supremacistas. ¿Se imaginan algún parlamento que eligiera a un 
presidente que hubiera dejado por escrito que las mujeres son inferiores a los 
hombres o que la raza negra es inferior a la blanca? Estaríamos todos en la 
calle exigiendo su dimisión. Los artículos de Torra no merecen sus disculpas, 
merecen que dimita por la dignidad de todos los catalanes.

En El Prat la política tampoco mejora sustancialmente. Los plenos 
municipales se han convertido en meros debates ideológicos sin preocuparse 
de los problemas reales de nuestros vecinos. En el último pleno dedicamos 
más tiempo a adherirnos a la querella internacional contra los crímenes 
franquistas que a la contrata de limpieza, que nos cuesta más de 90 millones. 
Nuestro grupo presentó una moción para subvencionar las inspecciones 
obligatorias de los edificios de más de 45 años. La que se aprobó, supongo 
que para beneficio de todos los pratenses, fue la de Franco.

Tel. 653 936 713 

Vergonya
El passat 16 de maig, milers de persones ens vam aglomerar 
en diferents emplaçaments arreu d’Espanya amb un objectiu comú: que 
el Govern del PP deixés d’incomplir cadascun dels seus compromisos; en 
aquest cas, pel que fa a la violència masclista. És una realitat que cada dia 
centenars de dones necessiten els ajuts de les institucions públiques per 
poder tirar endavant d’una situació de maltractament o abús psicològic o 
físic en el qual, moltes vegades, es posa en risc la seva integritat física i fins 
i tot la seva vida per part de les seves parelles, coneguts..., així com altres 
problemàtiques com la tracta, les mutilacions genitals... Per aquest motiu, 
les institucions han de disposar d’unes partides pressupostàries per poder 
protegir aquestes dones. El pas més important és establir unes directrius 
que serveixin d’ajut a la forma de procedir en aquests casos; per això és tan 
important la realització d’un pacte d’estat en matèria de violència masclista.

És una vergonya que un govern que ha de vetllar per tota la 
seva ciutadania tanqui les orelles i els ulls davant d’una demanda 
que portem fent tant de temps i que omple les places cada vegada que 
es convoca una manifestació. És totalment necessari que es deixi de parlar 
i es comenci a actuar.

    @GuanyemPratLlob          

Incòmodes!
Van passant els mesos i anem adonant-nos que a l’equip de 
govern se li destapen massa temes que els fan sentir incòmodes: incòmodes 
amb el futur electoral que se’ls presenta sabent que el seu “faraó” no es 
presentarà. 

Incòmodes amb les notícies que estan arribant sobre actuacions 
de l’Ajuntament per la manca de transparència per poder accedir a una 
informació pública segons el dictamen de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública, que ha resolt a favor d’un grup d’agents del 
sindicat SPPM-CAT de la Policia Local. 

Incòmodes quan els acuses de manca de voluntat política per recuperar 
L’Artesà, veient la reforma plantejada del Casino de Rubí, i quan accepten el 
resultat de processos participatius amb 800 participants i ignoren les quasi 
4.000 signatures que defensaven aquest equipament del patrimoni local.

Sóc Jordi Ibern, i em presento a l’Alcaldia del Prat. Així m’ha escollit 
la ciutadania en assemblea oberta i vull fer del Prat un lloc còmode. Fem del 
Prat la nostra república al món. Acompanya’ns!

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Es gasta bé, el diner públic?
El passat dia de Sant Jordi, el bar de L’Artesà va reobrir les 
seves portes després de quasi un any d’obres. És, sens dubte, una bona 
notícia per als pratencs i pratenques, ja que dona molta vida al barri 
i a la ciutat. Fa quasi cinc anys es va iniciar la remodelació de la zona 
del bar i el pati de L’Artesà amb una despesa de diner públic de prop 
d’un milió d’euros en una primera fase. Pocs mesos després s’hi van 
fer noves obres per un problema d’insonorització, que van suposar una 
despesa addicional. La nostra pregunta és quina previsió tenia l’equip 
de govern si després de tres anys escassos de la seva inauguració es 
va decidir tancar el bar per fer-hi una nova remodelació en el marc del 
projecte del nou teatre de L’Artesà, al qual som totalment contraris.

Aquesta nova remodelació ha suposat canvis substancials 
en algunes instal·lacions del bar i del pati que s’havien fet noves 
en la primera remodelació, tot just ara fa quatre anys. Lamentem 
que la falta de planificació de l’equip de govern hagi suposat un 
malbaratament de recursos públics, que en definitiva són diners de la 
ciutadania i que es podrien haver aprofitat de moltes altres maneres. 
El diner públic s’ha de gastar amb cura per respecte al contribuent.

    @PDECATELPrat       @partitdemocratadelPrat
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¿Pero hay alguien dispuesto 
a dialogar? 
Empieza a ser muy aburrido situarse en la actualidad política 
catalana. Parece imposible salir del círculo vicioso en el que estamos 
instalados desde hace meses, cualquier movimiento está encaminado a la 
toma decisiones que incrementan el grado de confrontación institucional. 
Una parte importante de la ciudadanía asiste perpleja al “toma y daca” 
institucional en el que nadie parece hacer ningún esfuerzo serio para 
encontrar salidas razonables. En este escenario convulso de Generalitat 
intervenida por la aplicación del artículo 155, políticos en prisión, presidentes 
virtuales e instituciones enfrentadas, el último capítulo ha sido la designación 
de un cuestionable president de la Generalitat y el nombramiento de 
algunos consellers que no podrán ejercer de forma efectiva su cargo. En 
definitiva, una situación que no contribuye a rebajar la tensión y no favorece 
encontrar salidas. Hoy debería ser imprescindible dar paso a un Govern 
de la Generalitat que sea efectivo, que permita eliminar la losa del 155 
sobre las instituciones catalanas y se ponga a trabajar para resolver los 
problemas que padecen grandes sectores de la sociedad catalana. Y, tan 
importante como lo anterior, un Govern que busque amplios consensos 
sociales que permitan desbloquear la situación política, dialogando, eso 
de lo que todos hablan pero que nadie parece dispuesto a practicar.

www.iniciativa.cat/elprat

Candidato
Hace unos días, y tras un proceso de primarias, fui elegido por las 
compañeras y compañeros de la agrupación socialista de El Prat candidato a 
las próximas elecciones municipales de 2019. El Prat afronta sus elecciones 
más importantes desde 1979. Nuestra ciudad encara el futuro con grandes 
proyectos a la vista (desarrollo urbanístico hacia el norte, crecimiento de 
la zona aeroportuaria...), pero también se expone a amenazas. Algunas 
fuerzas políticas se obstinan en trasladar al consistorio la política nacional, 
y eso empobrece el necesario debate sobre cuestiones locales. Además, 
tendremos un nuevo alcalde o alcaldesa, ya que el que lo ha sido durante los 
últimos 36 años ha anunciado que no se presenta a la reelección. Debemos 
agradecer sus años de dedicación a la ciudad y honrar su legado, pero es 
el momento de renovar el proyecto y aportar un plus de ambición e ilusión. 
Convertir El Prat en una ciudad de oportunidades para todos y todas es el 
objetivo de los socialistas, y con esa meta me presentaré a las elecciones. 
Oportunidades laborales, de vivienda asequible, de educación de calidad, de 
atención para los mayores, pero también ambición para hacer realidad nuestro 
modelo de ciudad: sostenible y equilibrado entre la creación de riqueza y 
la protección del medio ambiente. A través de estas líneas iré desgranando 
reflexiones y propuestas en los próximos meses. ¡Es la hora de El Prat!

    @PerezJP_   

La necesaria reivindicación LGTBI
En pleno siglo XXI, la homosexualidad aún es ilegal en más de 
70 países. Casi el 40 % de la población mundial vive en países donde a las 
personas del colectivo LGTBI se las persigue y condena. En 1977 en Barcelona 
se produce la primera manifestación del colectivo gay en España. En esa 
histórica reivindicación se pedía la amnistía para las personas encarceladas y 
la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, vigente hasta 1995 y que sirvió 
para encarcelar y torturar a personas por el simple hecho de ser o parecer 
LGTBI. En 1979 se despenalizan en España las prácticas homosexuales 
y en 1990 la OMS retira la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales. A pesar de que en 2005 fue aprobado el matrimonio homosexual, 
no ha habido ninguna política real que garantice los derechos y libertades 
de las personas LGTBI, teniendo leyes no dotadas presupuestariamente, no 
desplegadas, vetadas o tumbadas por el gobierno. La lucha del colectivo LGTBI 
es histórica y, aunque se ha ganado mucho terreno, aún debemos lamentar 
ataques homofóbicos en las calles, suicidios de personas que deciden vivir 
como se sienten y discriminaciones varias. Debemos trabajar en propuestas 
que creen referentes positivos, hagan entender la diversidad como un valor, 
aseguren la cohesión social  con valores de igualdad y que extiendan la 
cultura de la NO discriminación frente a la del odio y el prejuicio. #FelizOrgullo

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Oficina Ciudadana en El Prat
Me es muy grato explicarte que, desde ya hace unas cuantas 
semanas, tenemos abierta nuestra Oficina Ciudadana en la calle Tarragona, 
nº 40. Nos encontrarás de lunes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 
11 a 14 horas. O si lo prefieres, también tenemos a tu disposición nuestro 
número de teléfono ciudadano para poderte atender telefónicamente o 
poder concertar una reunión en otro horario que te vaya mejor: 938 082 
030. Estaremos encantados de poder conocerte personalmente y charlar un 
rato sobre lo que nos quieras explicar. También disponemos de un buzón 
ciudadano para recoger propuestas de cara a la elaboración del programa 
electoral para las próximas municipales y seguimos con la recogida de 
firmas para poder colocar espacios de sombra para mejorar las zonas de 
confort de los más pequeños en nuestros parques.

Ciudadanos de El Prat nacimos con la firme voluntad de ser 
una herramienta útil a la ciudadanía, y es por ello que desde siempre nos 
encuentras en la calle visitando barrio a barrio de El Prat con nuestra carpa 
ciudadana para poder escucharte y hablar contigo (no únicamente cuando 
hay elecciones). Además, y como hasta ahora, puedes seguir toda nuestra 
actividad a través de las redes sociales e interactuar con nosotros.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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El darrer Pratifolk, festival de cultura 
popular del Prat, va arribar aquest 
any amb novetats: va celebrar 
activitats a diferents indrets de la 
ciutat, més enllà del parc del Fondo 
d’en Peixo, lloc tradicional de la 
festa, i va estrenar el nou grup del 
Ball de Diables del Prat. El festival, 
organitzat per segon any per la 
federació d’entitats de cultura 
tradicional del Prat, El Nus, va 
comptar amb l’actuació dels Falcons 
de Vilanova i la Geltrú (foto), que 
van causar l’admiració del públic 
present. Vídeo a www.elprat.tv  

UN PRATIFOLK AMB NOVETATS

A mitjans maig, el Prat va tornar 
a reviure, com cada any, el seu 
passat agrícola gràcies a la 
tradicional Cavalcada de Sant Isidre, 
organitzada per l’associació Amics 
del Cavall. Hi van participar més de 
quaranta carruatges i una vintena 
de genets, acompanyats per la 
banda de l’Associació Musical del 
Prat. Vídeo a www.elprat.tv  

CAVALCADA DE SANT ISIDRE

EL PRAT, BARCELONA I L’HOSPITALET ACORDEN UNA ESTRATÈGIA 
PER AL DELTA

Els ajuntaments del Prat, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona 
han acordat l’Estratègia Delta del Llobregat, que han elaborat 
de manera conjunta amb els operadors públics de la zona. 
L’Estratègia, amb l’horitzó temporal del 2025 i un pressupost 
d’inversió de 1.800 milions d’euros, fixa les bases per aconseguir 
un delta del Llobregat que preservi els espais lliures i on sigui 
possible, alhora, un creixement econòmic sostenible inclusiu 
i que resti obert al gaudi ciutadà. Vídeo a www.elprat.tv

NOU EQUIPAMENT D’ENTRENAMENT DE CARRER

El Prat ja disposa d’una nova instal·lació d’entrenament de 
carrer, o street workout, concretament al parc Nou, dissenyada 
per fer activitat física a l’aire lliure. La instal·lació, adaptada 
per a persones amb mobilitat reduïda, està adreçada a 
persones de més de 14 anys i més d’1,40 metres d’alçada.
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FESTIVAL JOVE ALTRAVEU

El dissabte 12 de maig va tenir lloc la sisena edició del Festival 
Jove Altraveu. Per motius meteorològics, a partir de les 19 h la 
programació es va haver de reubicar a La Capsa.  Al voltant de 
1.800 persones van poder gaudir d’una jornada d’exhibicions 
de dansa, activitats esportives i altres esdeveniments. El tret 
de sortida de la programació de la nit el va donar l’actuació 
de l’Alfred a Eurovisió. La música va continuar fins ben 
entrada la nit amb concerts i dj’s. Vídeo a www.elprat.tv

L’ESCOLA PEPA COLOMER, MUSEU PER UN DIA

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, un projecte 
conjunt entre l’Escola Pepa Colomer, l’Escola d’Arts 
del Prat i Unzip Arts Visuals ha permès els nens i nenes 
d’aquest centre d’infantil i primària participar en una 
trentena d’activitats relacionades amb l’art. El projecte, 
gestat des de fa mesos, forma part del programa municipal 
Educació, Cultura i Comunitat. Vídeo a www.elprat.tv

L’ALUMNAT DE 5È PARTICIPA A LA CANTATA “CIUTAT DEL PRAT”

L’alumnat de 5è de primària del Prat ha participat un any 
més a la Cantata “Ciutat del Prat”, amb un repertori musical 
treballat al llarg del curs i amb la participació de l’Escola 
Municipal de Música i d’alumes de batxillerat escènic de 
l’Institut Baldiri Guilera. La Cantata, organitzada per la 
Regidoria d’Educació, ha arribat enguany a la 17a edició. Com 
a novetat, membres de la banda Sense Sal van interpretar 
una de les seves cançons. Unes 2.000 persones, familiars dels 
i les alumnes, i prop de sis-cents cinquanta infants van omplir 
el pavelló del CEM Julio Méndez. Vídeo a www.elprat.tv

RUBRICATUS, EL CRAM I LAURA FERRÉS, GUARDONATS ALS IV PREMIS 
EL LLOBREGAT
El mes de maig passat es va celebrar la gala de lliurament dels 
IV Premis El Llobregat, que atorga la publicació gratuïta del 
mateix nom. Dues entitats del Prat (La Fundació Rubricatus 
i el Centre de Recuperació d’Animals Marins - CRAM) i la 
directora pratenca Laura Ferrés van aconseguir un guardó. A 
la foto, amb el guardó a les mans, d’esquerra a dreta: Laura 
Ferrés, Elsa Jiménez (presidenta del CRAM) i Margarita García 
(presidenta de La Fundació Rubricatus). Vídeo a www.elprat.tv
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El Ayuntamiento sigue adelante con la 
renovación de las calles de la ciudad que 
necesitan una puesta al día.

Tortosa y Girona

A principios de julio empezarán las obras 
de urbanización de las calles de Tortosa 
y de Girona, entre Ribes de Fresser y la 
Carretera de l’Aviació. Se renovará toda 
la pavimentación y se mantendrá la fila 
de aparcamiento. La gran anchura de 
la calzada en estas calles permitirá am-
pliar las aceras, que acogerán árboles. 
También se renovará la iluminación, se 
canalizará el cableado aéreo y se recons-
truirán las redes de agua potable y de al-
cantarillado, que se trasladará de las ace-
ras al centro de la calzada. Estas obras, 
presupuestadas en casi 1,2  millones de 
euros, durarán unos seis meses. Una vez 
terminadas, estas calles tendrán el mis-
mo aspecto que la calle Girona, entre 
Reus y Carretera de la Bunyola. 

Joaquim Maria Bartrina

A principios de junio también se inicia-
rán las obras de renovación de esta calle, 
que dejará de tener aceras para conver-
tirse en una plataforma única con un 
mismo pavimento. Los puntos de luz se 

Obras de
renovación 
de 4 calles

Tortosa, Girona, Eusebi 
Soler y J. M. Bartrina 

Calle de Girona, en su confluencia con la calle de Tortosa. Ambas serán renovadas.

trasladarán al centro de la calle, se ente-
rrará el cableado aéreo que cruza la ca-
lle y se renovarán algunos servicios. Las 
obras durarán unos ocho meses y tienen 
un presupuesto de 282.000 €. 

Eusebi Soler

También a principios de junio se empe-
zará a renovar el pavimento de piedra 
arenisca de esta calle. Se retirarán todas 
las piezas y se volverán a colocar las que 
estén en buen estado, mientras que las 
dañadas se sustituirán. Además, se crea-
rá una franja asfaltada para el paso de 
vehículos, siguiendo el modelo de calles 
cercanas del Nucli Antic. Las obras du-
rarán unos tres meses y tienen un pre-
suspuesto de unos 108.000 € ❧

Nuevo acceso 
a la C31 desde 
el Mas Mateu
Hace unos días se han iniciado las 
obras de construcción de un acceso 
a la autovía de Castelldefels (C31), 
en dirección a Barcelona, desde 
la ronda de Ponent, en la zona 
del polígono industrial del Mas 
Mateu. Mientras duren las obras, 
unos seis meses, se garantizará 
el acceso a las naves industriales 
del polígono. Los trabajos tienen 
un presupuesto de 437.000 €.
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Los orines de los perros: 
prevenir, limpiar y colaborar

Los orines de los perros ocasionan, ade-
más de manchas y malos olores, la de-
gradación de diversos elementos del 
mobiliario urbano (papeleras, farolas, 
bancos...), fachadas, ruedas de vehícu-
los, etc. Las calles con aceras estrechas y 
los entornos de centros escolares y pla-
zas y parques padecen especialmente 
esta problemática.

Preocupación ciudadana

En el proceso de participación ciu-
dadana desarrollado en 2017 para la 
nueva contrata municipal de limpieza, 
la principal preocupación de los y las 
pratenses fueron los excrementos y 
orines caninos. Para luchar contra esta 
problemática, el Ayuntamiento lleva a 
cabo medidas tanto correctivas como 
preventivas.

Medidas correctivas

Todas las aceras de El Prat se limpian 
cada diecisiete días con agua por la no-
che. Dos equipos de dos personas tra-
bajan cada día del año en esta tarea. La 
futura contrata de limpieza aumentará 
la frecuencia de estas limpiezas.

Bajo petición de la ciudadanía, un equi-
po realiza cada día un tratamiento espe-
cífico de los orines con desincrustante, 
desengrasante y un repelente que dura 
veinticuatro horas. Este servicio se puede 
pedir a través de https://seu.elprat.cat 
o en la OIAC (Casa de la Vila). 

Los trece correcanes que existen ac-
tualmente en la ciudad se limpian a dia-
rio y se desinfectan semanalmente. 

Poner botellas de agua ante las facha-
das para evitar que los perros orinen no 
funciona, pues solo se guían por el olfa-
to. Por otro lado, poner polvos de azufre 
tampoco funciona y además pueden ser 
tóxicos y ensucian.

El civismo de los propietarios de perros es necesario para reducir los problemas que 
generan las micciones caninas, a cuya limpieza el Ayuntamiento dedica muchos recursos

Actuación de la Policía Local vigilando y 
denunciando a los propietarios que de-
jan orinar a sus perros en sitios no per-
mitidos, campañas de comunicación y 
sensibilización ciudadana y talleres para 
enseñar a los perros a miccionar en lu-
gares habilitados.

Agua para diluir la orina

Es recomendable llevar una botella con 
agua cuando se saca a pasear al perro, 

para diluir los orines y reducir así sus 
efectos.

¿Dónde se puede 
y dónde no?

Los perros pueden orinar en los corre-
canes, alcorques de los árboles, alcanta-
rillas y en la parte inferior de las aceras 
(rígola de baldosas blancas). 

No está permitido que orinen en par-
ques infantiles, aceras, fachadas, ruedas 
de vehículos y mobiliario urbano ❧

Limpieza 
de orines 
por parte de 
un equipo 
municipal 
especializado.

Medidas preventivas

El servicio 
de Salud 
Pública del 
Ayuntamiento 
facilitará 
hasta 2.000 
botellas 
ligeras y 
plegables a 
las personas 
propietarias 
de perros 
censados en 
El Prat, para 
que diluyan 
con agua las 
micciones de 
los animales.
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  FESTES BARRI DELS JARDINS DE LA PAU 
Del 19 al 23 de juny 
Jardins de la Pau 

  FESTES BARRI LA BARCELONETA 
Del 22 al 24 de juny 
Jardins de Mon Racó

  FESTES CASES DE LA SEDA 
30 de juny i 1 de juliol 
Cruïlla c. Stulemeijer i c. Vendrell

  FESTES DEL NUCLI ANTIC 
30 de juny  
Jardins del Cementiri Vell

Revetlles de Sant Joan 
23 de juny
_ AV Jardins de la Pau

_ AV Barceloneta

_ AV Sant Cosme i Sant Damià

_ Casa de Cádiz

_ Casa de Sevilla 

_ Centro Extremeño Ruta de la Plata

_ Peña Taurina del Prat

_ Casa de Aragón

_ Casa de Andalucía

_ Joves Alternatius del Prat

Altres festes populars
  FESTIVAL FLAMENCO 

16 de juny, a les 19.30 h 
Pl. de Catalunya  
Ho organitza: Casa de Andalucía

  APLEC DE LA SARDANA 
16 i 17 de juny 
Patí de l’Artesà 
Ho organitza: Amics de la Sardana

  ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
23 de juny, a les 19.45 h 
Pl. del Mestre Estalella 
Ho organitza: Colla Diables del Prat

  CONCERT DE SANT JOAN 
24 juny, a les 19 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Assoc. Musical del Prat

  TROBADA CASTELLERA 
30 de juny, a les 18 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Castellers del Prat 

  REVETLLA DE SANT PERE 
30 de juny, a les 22 h 
Pl. de la Constitució 
Ho organitza: AV La Plaza

Les fotos finalistes  
i guanyadores 
s’exposaran al Centre 
Cívic Jardins de la Pau. 

Foto guanyadora 
del concurs  
del 2017  
@elisetactiva

Consulta les 
bases al web elprat.cat/viulestiu

viu les 
festes 
als barris

porta l’estiu al mòbil! 
Consulta des del teu mòbil l’estat del mar, la disponibilitat d’aparcament  
a la platja i totes les activitats de l’estiu al Prat!

A partir del mes de juny, tota la informació a elprat.cat/viulestiu

 *Pots crear un accés directe marcant el web com a favorit al teu navegador.

Vols descobrir els productes locals 
de temporada?

  MERCAT DE PAGÈS  
Tots els dissabtes no festius, de 8 a 14 h a la pl. Pau Casals 
Venda directa de productes de proximitat i temporada.

  RESTAURANTS EL PRAT DEGUSTA’L 
Trobaràs els horaris d’estiu a elprat.cat/viulestiu.

viu la 
gastronomia

Redescobreix el Prat 
i els seus productes 
locals!
Descarrega’t l’app d’informació 
turística “El Prat és sorprenent”.

viu l’e�iu

viu l’estiu a Instagram!
Concurs #viulestiualprat
Busquem fotografies divertides, boniques o 
insòlites, que ens mostrin com gaudeixes de l’estiu 
al Prat i de totes les activitats que ofereix!   
Des de peus a la sorra fins a palmeres i crepuscles, 
des del primer bany de l’any fins a l’última cançó de 
la nit, comparteix les teves imatges més màgiques 
i #viulestiualprat!

------------------------------------------------- 
El concurs començarà el 15 de juny i acabarà 
el 31 d’agost. Etiqueta les teves millors 
imatges amb #viulestiualprat i guanya una 
càmera instantània Polaroid!     
El veredicte es farà públic el 14 de setembre.
------------------------------------------------- 

Aquest estiu, els eixos comercials de la 
ciutat t’esperen amb moltes activitats!

  SORTEIG DELS PREMIS DEL CONCURS ARTvinguda 
27 de juny, a les 19 h, a la pl. Pau Casals

  SHOPPING NIGHT A L’EIX DEL NUCLI ANTIC  
30 de juny, de 20 a 24 h 
Música en viu, gastronomia, activitats infantils, compres 
a l’aire lliure i moltes propostes més us hi esperen!

  FESTA BLANCA AL CARRER FERRAN PUIG  
7 de juliol, de 18 a 22 h 
Botigues decorades al carrer, exposicions de pintors  
i escultors i actuacions musicals.

  NIT DE TAPES AL MERCAT MUNICIPAL  
I FORA ESTOC AL CARRER FERRAN PUIG 
1 de setembre, de 18 a 24 h 
Degustació de tapes al Mercat Municipal i descomptes 
a les botigues del carrer Ferran Puig.

  FESTA DEL COMERÇ SOLIDARI 
15 de setembre, de 10 a 20 h, a la pl. Blanes 
Mercat artesà, botigues, espectacles i tallers infantils 
Ho organitza: Prat Gran Comerç

viu el 
comerç



Horaris
  DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 

Del 16 de juny al 16 de setembre de 10 a 19 h 
Es disposa de servei de bany adaptat a la platja
de Can Camins.

  DEL SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL
De l’1 de juny al 30 de setembre de 8 a 20 h,  
servei fix a la platja. Oficina d’Informació al Centre
Municipal de Vela.

  ZONES I CALENDARI DE PESCA 

PER TRAMS DE PLATJA:
•  Platja del Remolar-el Prat  

Del 16 de maig al 15 de setembre permès pescar 
les 24 h els laborables i de 20 a 8 h els dissabtes, 
diumenges i dies festius. 

    NOVETAT No es permet pescar al darrer tram 
de 250 m de la platja del Remolar, entre la 
passera de fusta que travessa la zona dunar des 
de la veïna colònia militar i la desembocadura de 
l’estany del Remolar.

•  Platja de la Roberta i platja Naturista 
Del 16 de maig al 15 de setembre permès pescar 
de 20 h a 8 h cada dia.

•  Platja de Can Camins 
Del 16 de maig al 15 de setembre permès pescar 
de 20 a 8 h cada dia excepte davant del Centre 
Municipal de Vela (entre les passeres 22 i 24)  
on està prohibit tot l’any.

•  Platja de la Ricarda i de Ca l’Arana  
Prohibit pescar tot l’any.

Recorda: segons l’estat del mar
Pots consultar l‘estat del mar al web elprat.cat

Bany amb precaució Bany amb màxima precaució Prohibit banyar-se

La Policia Local 
més a prop.
Descarrega’t l’app de 
Seguretat Ciutadana.

viu la platja 

  DE LES GUINGUETES
Des de Setmana Santa fins al 12 de juny i des del 
17 de setembre fins al 15 d’octubre, de 10 a 2.30 h. 
Divendres, dissabte, diumenge i festius fins a les 3 h
Del 13 de juny al 16 de setembre, de 10 a 2.30 h 
Divendres, dissabtes i diumenges fins a les 3.30 h 
Activitats culturals i ambientals diverses. Pots 
consultar-ne les programacions a elprat.cat/viulestiu.

Activitats
  CINEMA LLIURE A LA PLATJA

•  Estiu 1993, 14 de juliol  
davant la guingueta Calamar

•  O menino e o mundo, 21 de juliol  
Sessió familiar – davant la guingueta Duna

•  Una mujer fantàstica, 28 de juliol  
davant la guingueta El Maravillas

a les 21 h aproximadament
Ho organitza: Cinema Lliure

  DIA DEL CÀNCER DE PELL 
Diumenge 1 de juliol al matí 
Tallers per aprendre a gaudir del sol sense riscos

  SOCORRISTA PER UN DIA
Dimecres 11 de juliol i dijous 19 de juliol al matí 
Taller per conèixer quina és la tasca del socorrista,
per a infants de 6-12 anys.

  DIA DEL MEDI AMBIENT 
Dissabte 28 de juliol 
Campanya platges netes

  DESCOBREIX LA PLATJA JUGANT
Dissabte 11 d’agost al matí
Joc similar al joc de l’oca per descobrir com  
gaudir de la platja i conèixer-ne els riscos,  
per als més petits

Platja de la RobertaPlatja del
Remolar-el Prat

SOS

Com anar a la platja
  EN BICICLETA O A PEU

Seguint el camí per a vianants o el carril bici que
connecta el nucli urbà amb la platja. Al llarg de la
platja hi ha diverses zones d’aparcament per
a bicicletes i també un BICIBOX.

  EN TRANSPORT PÚBLIC

LÍNIA PR3 
Del 24 de març al 30 de setembre, tots els 
dissabtes i festius, cada 30 minuts.
De l’1 de juny al 14 de setembre, cada dia,  
cada 30 minuts.
Des de l’estació:  primera sortida a les 8 h
 darrera sortida a les 20.30 h
Des de la platja:  primera sortida 8.45 h
 darrera sortida a les 21.15 h

LÍNIA PLATJA EXPRÉS 
Del 2 de juny al 26 d’agost, tots els dissabtes  
i festius, cada 30 minuts.
Des del Prat: primera sortida a les 9.05 h
 darrera sortida 20.35 h
Des de la platja: primera sortida 9.35 h
 darrera sortida 21.05 h

  EN VEHICLE PARTICULAR 
Hi ha habilitats diversos espais d’aparcament de
zona verda, que són gratuïts per als residents al Prat
(vehicles amb distintiu).



Tornejos
  TORNEIG 4X4 DIÜRN DE VOLEIBOL PLATJA

Dissabte 9 de juny de 9 a 20 h  
Partits entre diferents equips masculins, femenins
i categoria sub 20 en modalitat de voleibol platja
Ho organitza: Club Voleibol Prat

  TORNEIG DE BEACH TENNIS
Dissabte 14 de juliol de 9.30 a 20 h  
Torneig de tennis platja per parelles
Ho organitza: Associació Esportiva Beach Tennis Prat

  TORNEIG DE FESTA MAJOR DE BEACH TENNIS
Dissabte 6 d’octubre de 9.30 a 20 h  
Torneig de tennis platja per parelles
Ho organitza: Associació Esportiva Beach Tennis Prat

Regates nàutiques
  REGATA SOCIAL VELA

Diumenges 3 de juny i 15 juliol 
Ho organitzen: Federació Catalana de Vela 
i Club Marítim Prat

Activitats de pesca
  VUITÈ CONCURS DE PESCA

Dissabte 9 de juny, de 20 a 01 h 
Ho organitza: Grup de Pescadors La Seda 

  CONCURS DE PESCA 
Dissabte 16 de juny, de 21 a 02 h 
Ho organitza: CEP La Lanzada

viu l’esport 
viu la 
natura

Cursos al Centre Municipal de Vela 

  VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ, CAIAC, STAND 
UP PADDEL, SURF I SURF DE VELA PER A TOTHOM
Dates i horaris al CMV, FCV i a la web: velaelprat.com 
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela 
És imprescindible saber nedar.

Campus i casals d’estiu

  CAMPUS I CASALS NÀUTICS  
PER A NOIS I NOIES DE 7 A 18 ANYS
Del 25 de juny al 7 de setembre
Campus de 9 a 17 h i casal de 9 a 13 h
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació
Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar. 

  CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL DE PLATJA  
DE 8 A 16 ANYS PER A NOIS I NOIES
Del 25 de juny al 27 de juliol de 9 a 13 h 
Ho organitza: Club Voleibol Prat 

  OFICINA DE TURISME PORTA DEL DELTA–CAN 
CAMINS (AMB ACCÉS AL MIRADOR DE L’ILLA)
Obert cada dia d’11 a 14 h

  PINEDA DE CAN CAMINS
Visites guiades els dies 3, 10 i 17 de juny; 1, 15 i 29  
de juliol; 12 i 26 d’agost; 2, 9, 16, 23 de setembre,  
de 12 a 13 h
Més info i inscripcions: administracio@consorcidelta.org

  ESPAIS NATURALS DE CAL TET - CA L’ARANA
De l’1 d’abril al 30 de juny i de l’1 de setembre  
al 31 d’octubre de 9 a 19 h 
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 9 a 15 h
Tancat tots els dilluns

  MIRADOR DE LA BUNYOLA,  
CARRABINERS I SEMÀFOR
De l’1 d’abril al 31 d’octubre de 9 a 19 h

  SIMULACRE DE RESCAT D’UN DOFÍ
3 de juny a les 10 h i a les 12 h
Activitat gratuïta de visita guiada al CRAM i simulacre 
de rescat d’un dofí per a persones empadronades al 
Prat (cal presentar DNI)  
Inscripció: info@portadeldelta.cat

  VISITES GUIADES AL CRAM
1 de juliol, 5 d’agost i 2 de setembre a les 10 h. 
Es reserven 10 places gratuïtes per a persones 
empadronades al Prat (cal presentar DNI). 
Inscripció: reserves@aulacram.com (com a molt tard  
3 dies abans de la data de l’activitat) 

  CONEGUEM L’ECOSISTEMA  
DE LA PLATJA DEL PRAT
De dilluns a diumenge, fins al 31 de juliol.  
Activitat familiar de descoberta. Explorarem la sorra 
per identificar les plantes i les petxines, i observar els 
rastres d’animals per conèixer millor la platja.
Més info i inscripcions: amb.cat

Platja
naturista 

Zona sortida 
d’embarcacions

Zona sortida 
servei socorrisme

Platja de Can Camins  

Cuida la platja

En temporada de 
bany, no hi duguis 
gossos ni mascotes

No llencis 
objectes al mar.

Utilitza les 
papereres  
i cendrers.

No hi facis 
acampada lliure.

Evita dur-hi equips de 
música amb altaveus.

No accedeixis a la 
sorra amb vehicles 
motoritzats.

Respecta les zones 
i els horaris de 
pesca establerts.

Respecta l’abalisament  
de zones dins de l’aigua.

Evita el sabó a les 
dutxes i rentapeus.

No deixis hams 
a la sorra.

Fes servir  
les passeres 
(només vianants).

No vagis en bici 
per la passera.



CURSOS D’ESTIU  
INSCRIPCIONS DE L’11 AL 19 DE JUNY
Al Cèntric Espai Cultural, als centres cívics, a La Capsa,  
a l’Escola Municipal de Música i a El Lloro. 

Al web online.elprat.cat. 

Inici de les inscripcions: dilluns 11 de juny, a les 16.30 h

viu els cursos

LA CAPSA
Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7  
Tel. 93 478 51 08  
lacapsa@elprat.cat  
www.lacapsa.org  

MÚSICA

  TALLER DE SONORITZACIÓ  
DE DIRECTE
Aprèn les tècniques i procediments necessaris 
per sonoritzar un concert de petit format. 
L’última sessió serà pràctica en un dels concerts 
que farem a la terrassa de La Capsa.
Dates i calendari: dilluns 25 de juny i 2 de juliol, 
de 18 a 21 h i dissabte 7 de juliol, de 18 a 22 h 
Preu: 40 €  
Tallerista: Ángel de Lamo 

  VÍDEO JOCKEY 
Amb el programa Resolume treballa amb 
imatges a temps real. Imagina i crea en directe 
escenes i ambients suggerents per acompanyar 
la música o el text.
Data d’inici: 26 de juny (3 sessions) 
Horari: dimarts, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 40 €  
Tallerista: Carolina Narvaez (Xarlene Visuals)

  CLÍNIC D’AFINACIÓ DE BATERIA  
Descobreix els passos i diferents tècniques 
aplicades a diversos estils musicals per afinar 
correctament l’instrument. 
Data d’inici: 27 de juny (2 sessions) 
Horari: dimecres, de 18 a 21 h 
Preu: 30 €  
Tallerista: Xavi Molero 

TEATRE KADDISH
CENTRE D’ART TORRE MUNTADAS
C. de Jaume Casanovas, 80  
Tel. 667 03 34 93
info@teatrekaddish.org  
www.teatrekaddish.org 

TEATRE

  JULIOL DE TEATRE
Aprofita l’estiu dalt d’un escenari! És temps per 
improvisar, actuar, saltar, jugar, cantar i conèixer 
gent meravellosa! 
Públic: de 12 a 16 anys
Data d’inici: 2 de juliol (10 sessions)
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Preu: 75 € 

-------------------------------------------------------



  SCRAPBOOK: JOURNAL  
AMB TINTES 
Descobreix totes les possibilitats de les diferents 
tintes del món de l’scrapbook i crea el teu journal.
Data inici: 28 de juny  (2 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 22 €
Tallerista: Anna Camps

  COSTURA ESTIUENCA:  
Confecciona, amb l’ajuda de la teva màquina  
de cosir, dos complements de platja bàsics!

VESTIT TÚNICA 
Aprèn a cosir un vestit túnica per lluir-lo  
a la platja!
Data d’inici: 4 o 7 de juliol (1 sessió)
Horari: de 17.30 a 21 h o de 10.15 a 13.45 h 
Preu: 10 € (no inclou material) 
Tallerista: Marisol Saavedra

BOSSA DE PLATJA
Aprèn a cosir la teva pròpia bossa d’hule per 
portar-hi tot el necessari per gaudir de la calor. 
Data d’inici: 14 de juliol (1 sessió)
Horari: de 10.15 a 13.45 h
Preu: 10 € (no inclou material) 
Tallerista: Marisol Saavedra

GASTRONOMIA

  MONOGRÀFIC DE SUSHI 
Aprèn a fer un dels plats més reconeguts 
i populars de la cuina japonesa en un  
monogràfic de dues hores.
Data d’inici: 9 o 16 de juny (1 sessió) 
Horari: dissabte, de 19 a 21 h
Preu: 11 €
Tallerista: Shoko Nakanishi

  ¡QUÉ BERENJENAL!
Aprèn a cuinar plats de diferents cultures amb  
el mateix ingredient en comú: l’albergínia! 
Data d’inici: 6 de juliol (3 sessions)
Horari: divendres, de 19 a 21 h
Preu: 25 €
Tallerista: Montse Holgado (Cuinant cultures)

  ENTRANTS MARINERS 
Per començar bé un àpat, aprèn a fer entrants 
amb ingredients del mar: cebiche, tàrtar, 
carpaccio...
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 38 €
Tallerista: Ana Bozzano (Peix al plat)

  REFRESCA’T! 
Aprèn a fer la teva pròpia orxata de civada o 
ametlla, batuts vegetals i gelats de fruites sense 
sucres refinats.
Data d’inici: 25 de juny (2 sessions)
Horari: dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Mercè Homar

  RECEPTES PER A UN BON PICNIC 
Descobreix receptes variades i saludables que 
puguis emportar-te per menjar a l’aire lliure.
Data d’inici: 27 de juny (3 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 16 € 
Tallerista: Laura Casero

  CUINA DE DIUMENGE LOW COST
Aprèn receptes per lluir-te quan tens convidats  
a casa, sense afectar gaire la teva butxaca! 
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19 a 21 h
Preu: 34 € 
Tallerista: Aina Mir

ESCOLA D’ARTS
Inscripcions només presencials a l’Escola

CENTRE CULTURAL EL REMOLAR 
Tel. 93 370 85 01 
info@amicsartprat.org 
www.amicsartprat.org

DIBUIX, PINTURA I ESCULTURA 
  MONOGRÀFIC DE DIBUIX I PINTURA  

Curs pràctic per iniciar-te i/o aprofundir en el 
dibuix i la tècnica pictòrica i abordar aspectes 
compositius i estructurals de la representació de la 
imatge, l’aplicació del color i l’expressió pictòrica. 
Públic: a partir de 14 anys 
Data d’inici: 2 de juliol (8 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 20 h
Preu: 75 € (material no inclòs) 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

CENTRE CÍVIC 
SANT JORDI - 
RIBERA BAIXA

C. de Dolores Ibárruri, 45  
Tel. 93 374 15 80  
informacio@ccriberabaixa.cat  
www.ccriberabaixa.cat

CULTURA DIGITAL

  VÍDEOS AL MÒBIL
Crea vídeos al·lucinants des del mòbil amb 
l’aplicació gratuïta FilmoraGo. Cada participant, 
durant el curs, editarà la seva pròpia petita 
pel·lícula.
Data d’inici: 27 de juny (2 sessions)
Horari: dimecres i dijous, de 19 a 21 h
Preu: 11 €
Tallerista: Mar Cots (Ciberteka)

  FOTOS DE LES VACANCES 
Vine i aprèn a organitzar les teves fotos en 
àlbums digitals, a retocar-les i a compartir-les 
amb familiars d’una forma ràpida i segura.
Data d’inici: 4 de juliol (3 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 16 €
Tallerista: Néstor Plana 

ESCÈNIQUES

  CÈRCOL AERI I TRAPEZI 
Taller d’iniciació al cèrcol aeri i al trapezi. 
Data d’inici: 2 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 18 €
Tallerista: Camille Grob

  TELES
Per iniciar-te o continuar en aquesta modalitat  
de pràctica circense.
Data d’inici: 27 de juliol (4 sessions)
Horari: dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 23 €
Tallerista: Camille Grob 

FET A MÀ

  ENGANXA’T AL GANXET: 
AMIGURUMI
Descobreix la tècnica japonesa que consisteix 
a teixir petits ninos amb ganxet.
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions) 
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 21 € 
Tallerista: Gemma Merino

PUNT ÒMNIA GISC
Inscripcions només presencials  
del 25 al 29 de juny 

C. Riu Ebre, s/n  
Tel. 93 370 19 17  
gi_santcosme@xarxaomnia.gencat.cat

CULTURA DIGITAL
  JUGAR AMB LES IMATGES

Aprèn a crear, modificar i retocar imatges 
utilizant recursos en línia. 
Data d’inici: 2 de juliol (4 sessions)
Horari: dilluns i dimarts de 15.30 a 17.30 h
Preu: gratuït
Tallerista: Azucena Allueva

  CREA EL TEU PROPI BLOC
Coneix la plataforma Blogger i aprèn a crear, 
modificar i configurar el teu propi bloc. 
Data d’inici: 16 de juliol (4 sessions)
Horari: dilluns i dimarts de 15.30 a 17.30 h
Preu: gratuït
Tallerista: Azucena Allueva



-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

CÈNTRIC ESPAI 
CULTURAL
Pl. de Catalunya, 39 - 41  
Tel. 93 479 29 68  
ticcentric@elprat.cat  
www.centric.elprat.cat

CULTURA DIGITAL
  PASSA FOTOS DEL TEU MÒBIL, 

TAULETA O CÀMERA A L’ORDINADOR
Aprèn a passar les fotos i els vídeos de 
Whatsapp per dates, les fotos DCIM, d’un 
dispositiu a un altre i organitza-les en carpetes, 
tot alliberant l’espai del teu dispositiu.
Data d’inici: 25 o 26 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 17.30 a 19 h o dimarts,  
de 10 a 11.30 h
Preu: 6 €
Tallerista: Elena Álvarez

  COM FER UNA LLISTA DE  
REPRODUCCIÓ MUSICAL?    
Emporta’t la música allà on vagis! Només 
necessites un dispositiu mòbil i haver fet  
una tria de la música que t’agrada més.  
Podràs escoltar-la on tu vulguis!
Data d’inici: 26 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 18.30 a 20 h
Preu: 6 €
Tallerista: Elena Álvarez

BALL I DANSA
  RODA CUBANA

Inicia’t en aquesta modalitat de salsa que 
es balla en grup formant una rotllana.
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Meritxell Ros

  ROCK AND ROLL 
Aprèn els passos bàsics i les coreografies 
per no dubtar a sortir a ballar cada vegada 
que soni un Rock & Roll. 
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Meritxell Ros 

  DANSA DEL VENTRE
Inicia’t en el món de la dansa del ventre, aprèn 
els passos bàsics d’aquest ball oriental i algunes 
coreografies senzilles. 
Data d’inici: 27 de juny (4 sessions)
Horari: dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Sylvia Enyd

CENTRE CÍVIC  
JARDINS DE  
LA PAU
Jardins de la Pau, s/n  
Tel. 93 478 21 41  
informacio@ccjardinspau.org  
www.ccjardinspau.org

CULTURA DIGITAL

  DESPRÉS DE L’APOCALIPSI  
Com et prepararies per a la fi del món?  
Vine a participar en un joc inspirat en històries 
i videojocs de ciència ficció. Hauràs de prendre 
decisions importants que posaran a prova els 
teus coneixements! 
Públic: a partir de 14 anys
Data d’inici: 14 de juliol (1 sessió)
Horari: dissabte, de 10 a 14 h
Preu: 11 €
Tallerista: Pedro Guerrero

  TALLER DE VIDEOJOCS
Taller familiar per crear el teu propi videojoc! 
Dissenya un nivell i posa a prova a qui vulguis. 
Públic: a partir de 7 anys
Data d’inici: 15 de juliol (1 sessió)
Horari: diumenge, d’11.30 a 13.30 h
Preu: 6 €
Tallerista: Pedro Guerrero

  CREACIÓ DE CONTINGUTS  
AMB WORDPRESS
Crea, dissenya i estructura els teus continguts 
amb Wordpress.  
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 22 €
Tallerista: Rosa Forner

FOTOGRAFIA

  FOTOGRAFIA DE VIATGES
Aprofita els teus viatges i crea imatges 
atractives que et serveixin de record  
i que il·lustrin la teva experiència
Data d’inici: 3 de juliol (6 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 18.45 a 20.45 h
Preu: 32 €
Tallerista: Leandro García

  SORTIDES FOTOGRÀFIQUES  
A LA FRESCA
Practica la fotografia a l’aire lliure amb qualsevol 
càmera (mòbil, rèflex o compacta)
Data d’inici: 27 de juny (5 sessions)
Horari: dimecres, de 18.45 a 20.45 h
Preu: 27 €
Tallerista: Elena Álvarez

FAMILIARS
  JOC D’STAR WARS     

Aprèn i crea un joc de taula personalitzat! Farem 
el prototip del joc, analitzarem la seva jugabilitat, 
i provarem el joc entre tots els participants. El joc 
final us el podreu emportar!
Públic: a partir de 10 anys 
Data d’inici: 3 de juliol (4 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 26 € (un infant + un adult)
Tallerista: Lu2 

LECTURA I ESCRIPTURA
  ANGLÈS DE SUPERVIVÈNCIA     

Aprèn les nocions bàsiques per mantenir  
una conversa efectiva en anglès en situacions 
quotidianes.  
Cal tenir un coneixement mínim d’anglès.
Data d’inici: 27 de juny (7 sessions)
Horari: dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 38 €
Tallerista: Ariane Amarantinis

  DIGUEM POESIA!  
Aprèn les tècniques bàsiques per a la creació 
poètica però, sobretot, a través de la pròpia 
intuïció, ens arriscarem a iniciar-nos en l’escriptura 
i l’oralitat per fer que el mot esdevingui cos.
Públic: a partir de 16 anys
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dilluns i dimarts, de 18 a 19.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Joana Romero

  INICIACIÓ A LA CAL·LIGRAFIA       
Inicia’t en la tècnica cal·ligràfica: aprèn a treballar 
amb una pauta, els traços, els materials, les 
minúscules i majúscules, els colors, etc. per 
escriure lletra carolíngia.
Data d’inici: 28 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 22 €
Tallerista: Marta Solano

CASES D’EN PUIG 
Pl. de la Agricultura, 4 
Tel. 93 379 00 50 
casesdenpuig@elprat.cat

CURSOS DE CATALÀ
Cursos de català per a joves que fa menys 
de dos anys que estudien al sistema escolar 
català. Dos nivells: inicial i avançat.  
Prova de nivell: 3 de juliol, a les 10 h 
Data d’inici: 5 de juliol
Horari: dimarts i dijous, de 10 a 12 h  
o de 12 a 14 h (segons nivell)  
Preu: gratuït 
Inscripcions a: saddak@elprat.cat 
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

DISPOSIU LABRANZA 

COLECTIVO LAMAJARA 
Mostra final del taller de dansa comunitària que gira al voltant del món de la pagesia, dels treballs del camp i del contacte 
directe amb l’entorn, a través del moviment, de l’experiència de l’acte escènic i el fet de treballar conjuntament en un 
procés creatiu. 
Cal Jaume del Bixot. Camí de la Marina. Dissabte 30, a les 19 h
Punt de trobada: aparcament de cal Gana, a les 18 h

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

PRESENTACIÓ 
#ALMEURITME 
Amb motiu del Dia de la Música, torna 
el projecte #almeuritme amb un nou 
clip audiovisual enregistrat per músics 
de la nostra ciutat. Una edició plena de 
sorpreses i novetats, on hem comptat 
amb la participació activa del grup 
Sidonie. 

La Capsa. Dimecres 20, a les 20 h 

www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/presentacio-almeuritme-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/disposiu-labranza-taller-de-dansa-comunitaria-amb-el-collectivo-lamajara
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LA JAULA DE LA LOCAS 
LA NORIA TEATRE 
La vida d’un 
matrimoni gai es veu 
convulsionada quan el 
seu fill decideix casar-
se amb la filla d’un 
important polític. 
Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa

Dissabte 2, a les 18 i 
20 h. Entrada: 4 €

LA MEMÒRIA ESTÀ DE MODA 
Desfilada benèfica per 
recaptar fons destinats 
a l’atenció dels malalts 
d’Alzheimer del nostre 
municipi i les seves 
famílies. 
Organització: Associació 

de Familiars d’Alzheimer AFA
Teatre Modern
Diumenge 10, a les 18 h. Entrada: 
12 € (persones jubilades 10 €)
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CONCERT D’INICIAL
Concert d’estiu dels 
alumnes més petits de 
l’Escola Municipal de 
Música. 
Cèntric Espai Cultural

Dissabte 9,  a les 11 h i a les 12.30 h 

LICEU A LA FRESCA
MANON LESCAUT
Retransmissió des del Gran Teatre del Liceu de 
l’òpera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. 
Pl. de Pau Casals. Dissabte 16 , a les 22 h  

#4RAONS
LES SUEQUES
Les Sueques són el grup 
convidat de juny en el 

cicle de concerts #4Raons. 
La Capsa. Dissabte 16, a les 22.30 h. 
Entrada: 6 € (amb consumició)

JAM SESSION  
Trobada de músics per tocar en directe, 
conduïda en aquesta ocasió pel saxofonista 
Jose Valderrama.
La Capsa. Diumenge 17, a les 19 h 

CONCERT DE COMBOS 
Concert dels combos de música 
moderna de l’Escola Municipal 
de Música.

La Capsa. Dimarts 19, a les 17.30 h i a les 19.30 h

CONCERT D’ESTIU
Els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música tanquen el 
curs escolar amb el concert “La 
música dels nostres pares”. Hi 

intervendran l’orquestra de corda, l’orquestra de 
vents, la Big Band i els cors de joves i adults. 
Pl. de Pau Casals. Dijous 21, a les 20 h 

#NODJSESSIONS 
Arriba el bon temps i descobrim nous DJ a la 
terrassa del Bar de La Capsa.  
Nos
Rythm and blues, trap, boogaloo, blues, swing, 
reggae... L’única premissa és que sigui ballable!
La Capsa. Divendres 22, a les 22.30 h 

Nuth
Els millors temes dels 80, 90 i 00!    
La Capsa. Divendres 29, a les 22.30 h  

INVOLUCIÓ
Mostra final del taller d’escenificació sota la 
direcció de la Lali Álvarez.
Un lloc tancat on hem d’aprendre a 
viure-hi.
Dissabte 9, a les 20.30 h i diumenge 10, 
a les 19 h

JULIETA & ROMINA
Mostra final del curs de joves sota la direcció 
de l’Albert Riballo i la Joana Romero.
Versió lliure i esbojarrada de Romeu i Julieta 
de Shakespeare. 
Dissabte 16, a les 12 h 

LOS FIGURANTES
Mostra final del curs d’iniciació sota 
la direcció d’en Guillem Gefaell.
Versió lliure del text de José Sanchis 
Sinisterra. 
Dilluns 25 i dimarts 26, a les 21h

ANTÍGONA 
de Sófocles
Mostra final del curs d’iniciació sota 
la direcció de l’Arnau Puig.
Adaptació de la immortal tragèdia 
d’Antígona, filla d’Èdip.
Dissabte 30, a les 12 i 16 h

ARRIBADA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ 
I ENCESA DE LA 
FOGUERA DE SANT 
JOAN 

Cada any per Sant Joan es 
reviu l’encesa del primer 
foc. 
Organització: Colla de 
Diables del Prat 
Pl. del Mestre Estalella 
Dissabte 23, a les 19.45 h

CONCERTS AL PORXO
Concerts al porxo de Torre 
Balcells dels alumnes de l’Escola. 
Escola Municipal de Música. 
Dimarts 26, dimecres 27 i 
dijous 28, a les 20 h 

FESTIVALET: RIBERA CIRCUS 
Vine a gaudir de les paradetes de fira plenes d’activitats per a petits 
i grans. Mostres de circ i amb ambient festiu amb música i sopar 
comunitari. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 29, a les 18 h

TALLERS D’INTERPRETACIÓ
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-jaula-de-la-locas-de-la-cia-la-noria-teatre
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-memoria-esta-de-moda-2018-desfilada-benefica-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/involucio-taller-descenificacio-amb-lali-alvarez
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/julieta-romina-mostra-final-del-curs-diniciacio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/los-figurantes-mostra-final-del-curs-diniciacio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/antigona-de-sofocles-mostra-final-del-curs-diniciacio
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-dinicial-de-lescola-municipal-de-musica-1
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/liceu-la-fresca-manon-lescaut
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-4raons-les-sueques
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/jam-session-conduida-jose-valderrama
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-de-combos-de-lescola-municipal-de-musica-3
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-destiu-de-lescola-municipal-de-musica-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nodjsessions-nos
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nodjsessions-nuth
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concerts-al-porxo-5
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/festivalet-ribera-circus
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/arribada-de-la-flama-del-canigo-i-encesa-de-la-foguera-de-sant-joan-0
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PROJECTE COSER Y CANTAR
Trobada per cosir en comunitat, 
berenar a la plaça  i celebrar el 
Dia Internacional de Cosir en 
Públic. Primer acte del projecte 
Art al Barri que posa en valor 
l’art de cosir i vol donar-lo a 
conèixer a noves generacions.

Pl. de Sant Jordi. Dissabte 9, a les 17 h

PRATIMAG
Exposició de les obres finalistes i guanyadores 
d’aquest concurs estatal de fotografia. 
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 15 de juny al 29 de juliol
Inauguració: divendres 15, a les 20 h

XLII EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
Nova edició d’aquesta exposició 
participativa dels artistes 
locals, compromesa amb l’art 
d’avantguarda i contemporani.
Centre d’Art Torre Muntadas 

Del 22 de juny fins el 22 de juliol
Inauguració: divendres 22, a les 19.30 h

ENCARA POTS VISITAR
3652 DIES I 31 NITS. 
ESPERANZAH, UN SOMNI 
D’AQUELLS ANOMENATS 
IMPOSSIBLES 
Organització: GATS
Biblioteca Antonio Martín
Fins al 2 de juny

ELS ANYS 80 AL PRAT 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 10 de juny

TEMPS FUGIT 
Escola d’Arts del Prat
Centre Cultural El Remolar
Fins al 22 de juny

MENÚS DE GUERRA
Cèntric Espai Cultural
Fins al 30 de juny

EL SOMRIURE ABANS DE MORIR... A 
L’AUDIOVISUAL 

Trobada amb el cineasta 
pratenc Joan Marimón 
Padrosa, que recopila en el 
seu darrer llibre un recull 
de seqüències brillants i 
creatives d’assassinats, 
suïcidis i morts per malaltia 
al món audiovisual. 

Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 12, a les 19.15 h 
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EL CINE DE FRIDA
LOREAK (FLORES)

Tres dones 
reben un 
misteriós 
ram de flors 
setmanalment. 
Organització: 
Assoc. Dones 

Progressistes Frida Kahlo
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa. Dimecres 6, 
a les 17.30 h

C
IN
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A

CINE CLUB
EL OTRO LADO DE LA 
ESPERANZA

2017, Finlàndia. 
Idioma: Finès
El jove Khaled 
arriba ocult en un 
vaixell de càrrega 
procedent de Síria. 
Sol·licita asil i la 

petició és rebutjada, però decideix 
quedar-se igualment. 
Cine Capri. Dimecres 13, a les 20 h

BALADA TRISTE DE 
LOS CLASH
Estrena del curtmetratge 
de Francesc Cànovas 
i Francisco Lorenzo. 
Projecció del curtmetratge i 
del making off, presentació 
dels actors i petita xerrada 
amb preguntes dels 
espectadors.
Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 16, a les 20 h

PROGRAMACIÓ DEL 
CINE CAPRI
Estrena simultània de 
JURASSIC WORLD: EL 
REINO CAÍDO els dies 7, 
8, 9, 10, 15, 16 i 17 
de juny. 

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

TAST TECH: CONNECTATS            
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Nova edició del 
cicle de divulgació 
tecnològica Tast 
Tech, amb tallers 
i activitats per 
reflexionar al 

voltant dels efectes i les possibilitats 
que genera la hiperconnectivitat que 
ens envolta.

Fem Memes      
Dilluns 4 i dimecres 6, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

(In) seguretat mòbil     
Dimarts 5, a les 18 h. Entrada: 2 € 

Com ens relacionem a les 
xarxes socials? Éssers solitaris 
constantment en contacte
Dilluns 11, a les 18 h. Entrada: 2 € 

Hiperconnectivitat: Connectats o 
aïllats?
Xerrada amb Dolors Reig, psicòloga 
social experta en xarxes socials, 
Internet i comunicació.
Dijous 14, a les 18.30 h 

TROBADA AMB ROSA 
RIBAS I CARLOS ZANÓN

Rosa Ribas, 
autora de 
diverses 
novel·les, 
traduccions 

i assajos i Carlos Zanón, novel·lista 
i escriptor de contes, parlaran sobre 
el procés creatiu, les trames i els 
personatges.
Cèntric Espai Cultural
Dijous 14, a les 19 h  

OPENDAY 2018 
L’Associació d’Amics 
de l’Art del Prat obre 
les portes de l’Escola 
d’Arts del Prat per 
donar a conèixer els 
espais, professionals 
i projectes artístics 
del curs 2017-18.

Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural 
El Remolar. Dimecres 20 i dijous 21, 
a partir de les 17.30 h

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/mostra-de-treballs-de-patchwork-i-costura
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/35e-pratimag-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/inauguracio-xlii-exposicio-collectiva-dartistes-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/3652-dies-i-31-nits-esperanzah-un-somni-daquells-anomenats-impossibles-3652
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/lautor-i-la-seva-obra-els-anys-80-al-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/temps-fugit-carrec-de-lartista-joan-pifarre
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/menus-de-guerra-cuina-davantguarda-i-supervivencia
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/trobada-i-conversa-entre-rosa-ribas-i-carlos-zanon
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-somriure-abans-de-morir-laudiovisual-carrec-de-joan-marimon-padrosa
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/el-cine-de-frida-loreak-flores-2014
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cine-club-toivon-tuola-puolen-el-otro-lado-de-la-esperanza
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/estrena-del-curtmetratge-balada-triste-de-los-clash-de-francesc-canovas-i
http://www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/openday-2018-portes-obertes-lescola-darts-del-prat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/tast-techconnectats


LECTURA
CONTES A LA FRESCA
Lectura teatral en què es podran escoltar les 
històries creades per alguns dels nens i nenes que 
van participar als Petits Contes d’aquest any.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 10, a les 18.30 h 

TALLERS
ART EN FAMÍLIA 
Anem per parts
Què és una part sinó una porció d’un tot? Els 
investigadors del quotidià investigaran pas a 
pas les parts de diversos subjectes i objectes. 
Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 10,
a les 11.45 h. Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Connexions creatives 
amb LittleBits
Vine a connectar LittleBits i 
inventa el teu circuit!
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa 

Dijous 21, a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

DIVER-DIMECRES AL 
RIBERA! Petits grans artistes
Per infants de 4 a 12 anys
Aprèn a fer un trencaclosques gegant amb 
diferents materials!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 27, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

KIT D’ESTIU
Per infants de 9 
a 12 anys
Inventa la 
teva App

Vols crear la teva pròpia aplicació per a 
mòbil Android?
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dimarts 26 i dijous, a les 11 h 
Cal inscripció prèvia

TEATRE I MÚSICA

SANT JORDI DE LES 
GALÀXIES I...
EL GALLINER DEL PARC 

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 2, 
a les 18.30 h. Entrada: 3 €

LOS PITUFOS. LA NUEVA 
ALDEA MÁGICA
LA BEAT URBAN 
Presentació del treball de final de curs. 
Un musical per a tota la família. 
Teatre Modern. Diumenge 3, 
a les 18 h. Entrada: 6 €

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE JUNY

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

Dimarts 19
ACTIVITAT DE MUSICOTERÀPIA 
a càrrec de Joan Miró
Aprendrem com a través de la música 
podem afavorir el nostre benestar físic, 
mental i emocional
Plaça de l’Agricultura, de 10 a 11.30 h 
(Cases d’en Puig). Informació i 
inscripcions: Programa de Lleure de
la Gent Gran. Places limitades

Dimecres 20
CINE: DESCONTROLADAS 
(comèdia)
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dijous 21
BALL D’ESTIU
Ball amb orquestra
Equipament Delta del Llobregat, a les 17 h
Recollida d’invitacions: Programa de lleure 
de la gent gran (Cases d’en Puig) a partir del 
divendres 1 de Juny. Places limitades 

Divendres 22 
ROCASAGNA, FORÇA I 
SENTIMENT
Espectacle de dansa d’arrel, presentat per 
l’esbart ROCASAGNA de Gelida
Teatre Modern, a les 18.30 h 
Recollida d’invitacions: Programa de lleure 
de la gent gran (Cases d’en Puig) a partir del 
divendres 1 de Juny. Places limitades 
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NI CAP NI PEUS
CIRC VERMUT
Dos personatges en 
clau de circ i humor 
decideixen donar-li la 
volta a tot objecte, 
persona o animal que 

es trobin i fer-lo servir a la seva manera.
Plaça Sant Jordi
Diumenge 17, a les 12 h

EXPOSICIÓ  DE TREBALLS
Exposició de treballs manuals dels 
tallers de la gent gran.
Del dimecres 20 al diumenge 24 
de juny 
Inauguració de l’exposició: 
dimecres 20 a les 11 h
Casal de Gent Gran El Remolar

ESTADA DE VACANCES 
2018 – SANT CARLES DE LA 
RÀPITA 
Inscripcions de l’1 al 22 de juny a 
Cases d’en Puig, Casal Remolar, 
Centre Cívic Jardins de la Pau i 
Centre Cívic Ribera Baixa

VISITA GUIADA A L’ARXIU 
MUNICIPAL

Amb motiu del Dia Internacional 
dels Arxius l’Arxiu Municipal del 
Prat ofereix una visita guiada pels 
diferents espais de l’Arxiu.
Cèntric Espai Cultural. Arxiu 
Municipal del Prat
Dimarts 5 i dimecres 6, a les 
16 h, 17 h o 18 h. Divendres 8, 
a les 11 h, 12 h o 13 h
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http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/contes-la-fresca-lectura-teatralitzada-de-petits-contes
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/diver-dimecres-al-ribera-petits-grans-artistes
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/art-en-familia-investigadors-del-quotidia-anem-parts
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-connexions-creatives-amb-littlebits
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-destiu-inventa-la-teva-app
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/sant-jordi-de-les-galaxies-i-amb-el-galliner-del-parc-2
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/los-pitufos-la-nueva-aldea-magica-amb-la-beat-urban
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/ni-cap-ni-peus-de-la-cia-circ-vermut
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/dia-internacional-dels-arxius-visita-guiada-larxiu-municipal-0
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La platea del teatre Modern,
cada vegada més plena

El passat mes de febrer arrencava la pri-
mera temporada de teatre, música i dan-
sa del 2018 al Teatre Modern. Ha estat 
una temporada carregada d’energies 
positives i amb una clara aposta per 
acostar l’excel·lència escènica i una pro-
gramació de qualitat a la nostra ciutat. 

Per l’escenari del Modern han passat 
noms indiscutibles de l’escena teatral, 
com José Sacristán, Clara Segura o Ra-
mon Madaula, i espectacles reconeguts 
per la crítica i premiats, com La Celesti-
na (Premio Nacional de Teatro) o Othe-
lo (premi Teatros del Mundo a la millor 
adaptació). 

La tendència a l’alça es va afiançant 
temporada rere temporada. Cada ve-

gada és més gran el nombre de gent 
que confia en les propostes del Modern. 
L’índex d’ocupació del teatre de la plaça 
de la Vila ha passat, respecte de l’any 
passat, del 59 % al 80 % en la programa-
ció estable i cada cop és més habitual 

veure penjat el cartell d’”entrades ex-
haurides” a les portes de l’equipament.

Dijous Teatre

També cal destacar la consolidació del 
cicle Dijous Teatre, amb propostes més 
emergents, minoritàries, compromeses 
i crítiques amb els temps que vivim. 
Aquesta línia de programació es conti-
nuarà cultivant en les futures tempora-
des per oferir al públic mirades i pers-
pectives diferents sobre la societat que 
ens envolta ❧

Trobareu tota la informació sobre la programació                    

del Teatre Modern a la pàgina web                     

www.elprat.cat/teatremodern

Respecte de l’any passat, l’índex d’ocupació ha passat del 59 % al 80 % en la 
programació estable i cada cop és més habitual penjar el cartell d’”entrades exhaurides”

A l’estiu, al parc 
Els diumenges d’estiu al vespre 
podrem gaudir d’una nova 
programació de qualitat que 
facilitarà l’accés al teatre de tota la 
ciutadania, ja que es farà al parc del 
Fondo d’en Peixo, oberta a tothom.

Una programació de qualitat, 
amb noms i espectacles 
reconeguts i premiats, porta 
cada cop més gent a la sala

GRANS NOMS I ESPECTACLES 

El Teatre Modern no 
oblida les proposes més 
emergents, minoritàries, 
compromeses i crítiques 
amb els temps que vivim

LES PROPOSTES DELS DIJOUS

Aspecte de l’entrada al teatre Modern un dia de funció.
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Els últims mesos s’està substituint de for-
ma progressiva la il·luminació conven-
cional per il·luminació amb tecnologia 
LED als setze equipaments municipals 
del Prat (escoles, instal·lacions esporti-
ves, oficines...). Se’n retiraran unes 2.500 
lluminàries de diferent tipologia que 
se substituiran per tecnologia LED d’alt 
rendiment, amb detectors de presència 
i sensors de llum que permeten una en-
cesa o tancada automàtica en funció de 
la llum natural que entra per les fines-
tres. A més, la majoria de punts de llum 
es podran programar de manera indivi-
dual amb un telèfon intel·ligent. Les làm-
pades de LED són altament eficients i la 

Substitució dels sistemes 
d’il·luminació per altres
molt més eficients 
econòmicament i ambiental

inversió que hi farà l’Ajuntament, d’uns 
560.000 €, s’haurà amortitzat en uns cinc 
anys. L’estalvi que s’espera aconseguir se 
situa entre el 40 % i el 70 % de la despesa 
en il·luminació respecte del sistema tra-
dicional anterior.

Pel que fa a les emissions de CO2, con-
tinuaran sent zero, ja que l’Ajuntament 
del Prat consumeix energia elèctrica 
amb garantia d’origen renovable des de 
l’any 2011 ❧

Vestíbul del complex esportiu municipal Estruch, que ja disposa d’il·luminació led.

Leds als 
edificis 
municipals

Zero emissions
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elements per estimular el joc

A l’inici d’aquest curs, l’Ajuntament i les 
escoles de la ciutat van iniciar un període 
de reflexió sobre la necessitat d’adequar 
els patis a la seva funció educativa. Els 
patis han de ser espais d’aprenentatge 
a través del joc, d’estimulació de la capa-
citat de jugar dels infants i del desenvo-
lupament de les seves funcions motrius, 
cognitives i socials. 

El pati és un dels pocs espais pensats 
exclusivament per al joc i l’esbarjo dels in-
fants i, alhora, és un espai d’oportunitats 
educatives dintre dels centres escolars. 
Tot plegat converteix el pati en un espai 
privilegiat i amb moltes possibilitats.

En aquest procés s’ha volgut fer par-
tíceps tots els agents de la comunitat 

educativa, per tal de consensuar un pro-
jecte que doni resposta a les necessitats 
educatives de cada centre, definint els 
elements de joc, delimitant les zones es-
portives, estampant jocs tradicionals, etc.

Durant les properes vacances escolars 
s’executaran els projectes que s’han acor-
dat a cada escola per tal d’iniciar el pro-
per curs amb els espais ja renovats. En la 
majoria de casos aquestes intervencions 
s’hauran de fer a l’agost, ja que al juliol 
s’hi organitzen casals i campus d’estiu. 

La inversió municipal per portar a terme 
aquest projecte de renovació d’elements 
de pati serà d’uns 200.000 € ❧

Durant les vacances d’estiu, l’Ajuntament executarà el projecte acordat amb cada 
centre educatiu, per començar el curs vinent amb els patis renovats i preparats

Reunions i visites
Personal tècnic municipal ha 
mantingut reunions i visites amb 
els responsables de les escoles 
per tal de repensar els patis, fent 
propostes que s’adaptin a les 
necessitats de cada centre partint 
de la diagnosi del seu estat actual.

La inversió de l’Ajuntament per 
portar a terme aquest projecte 
de renovació d’elements de 
pati serà d’uns 200.000 €

INVERSIÓ MUNICIPAL

El pati és un dels pocs indrets 
pensats exclusivament 
per al joc i l’esbarjo 
dels infants i un espai 
d’oportunitats educatives 
dintre de les escoles

ESPAI EDUCATIU 

Una decisió conjunta

Estat actual del pati de l’escola Jacint Verdaguer.
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La diversitat cultural i social 
ens aporta noves festivitats 

Dins d’una societat diversa com la pra-
tenca, diferents orígens i confessions 
conviuen amb el calendari de festes 
oficials. 

Una de les celebracions més signifi-
cades és el Ramadà, el mes de dejuni 
musulmà. El dia més important és el 
darrer (Eid al-Fitr), quan es trenca el de-

juni. La segona festa musulmana serà el 
22 d’agost, la del sacrifici del xai (Eid el 
Adha), basada en un relat corànic i bí-
blic sobre la fe d’Abraham. 

Celebracions 
participatives

Al Prat són especialment participatives 

Pratencs i pratenques d’orígens i religions diferents fan les seves celebracions al 
marge del calendari festiu oficial i enriqueixen així el nostre patrimoni cultural

les celebracions d’origen lla-
tinoamericà. El col·lectiu xilè 
commemora les festes pà-
tries el 18 i 19 de setembre, 
mentre que l’associació sal-
vadorenya ASCA organitza 
la Festa de la Independència 
el segon cap de setmana de 
setembre al parc Nou. 

Una altra festa religiosa és 
l’any nou jueu (Rosh Has-
hanà), que començarà el 9 de 
setembre. Deu dies després 
es farà el Yom Kippur, festa 
de l’expiació, on la tradició 
marca fer dejuni.

El 5 de febrer s’iniciarà 
l’any nou xinès o festa de la 
primavera, àmpliament ce-
lebrat pel col·lectiu. Les fa-
mílies es troben la nit abans 
per fer un sopar especial. 

El 14 d’abril la petita co-
munitat sij commemora el 
Vaisakhi, dia d’inici de l’any 
solar d’aquesta religió ori-

ginària de l’Índia. També a l’abril, el dia 
28, els cristians ortodoxos celebraran 
la Pasqua seguint el seu calendari litúr-
gic. Al Prat, la majoria d’ortodoxos són 
d’origen romanès. 

Totes aquestes festivitats ja formen 
part d’un patrimoni social i cultural cada 
vegada més ampli ❧

Membres del col·lectiu salvadoreny del Prat ofereixen una mostra dels seus balls tradicionals.
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El Prat s’implica en la justícia 
global, els drets humans i la pau

El Ple Municipal, el 8 de maig, va apro-
var, per unanimitat dels grups polítics, 
el Pla Director de Cooperació per a la 
Justícia Global, els Drets Humans i la 
Pau de l’Ajuntament del Prat, que es-
tableix les noves línies estratègiques 

a seguir, en aquesta matèria, per al pe-
ríode 2018-2023. Un dels aspectes més 
rellevants d’aquest pla és que recull el 
canvi de paradigma en el marc dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
i que aporta una nova visió de la coo-

El Ple Municipal aprova el Pla Director de Cooperació 2018-2023, que vol fer 
participar a la ciutadania pratenca en la lluita contra la desigualtat i la injustícia

peració internacional. Així, 
s’abandona l’antiga visió 
de caràcter assistencial i de 
relació vertical entre països 
per establir una relació ho-
ritzontal, fent èmfasi a ana-
litzar quines són les causes 
i l’origen de les greus des-
igualtats existents, així com 
treballant conjuntament per 
a la promoció dels Drets Hu-
mans, la cultura de pau i la 
no-discriminació arreu del 
món.

Nova perspectiva

Aquest pla representa una 
nova perspectiva d’actuació 
que posa de relleu el caràc-
ter municipalista de la coo-
peració, de manera que 
l’Ajuntament, com a líder 
i impulsor, s’impliqui en la 
lluita per la justícia global en 
cadascun dels diferents àm-
bits de l’organització. 

El Pla preveu la participació 
activa de la ciutadania i del 

teixit social del Prat en la construcció 
conjunta de les bases que han de con-
tribuir a reduir les creixents desigual-
tats, dins i fora de la nostra ciutat ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Mural situat a les Cases d’en Puig que mostra els projectes de cooperació internacional del Prat.
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Del 19 al 22 de junio se celebrará una 
nueva edición de las Jornades de la 
Gent Gran, organizadas por el progra-
ma municipal de las personas mayores. 
Serán cuatro días con actividades cul-
turales, formativas y de ocio, que tienen 
por objetivo poner en valor y visualizar 
el colectivo de las personas mayores del 
municipio.

El martes 19, en la pl. de la Agricultura, 
ser hará una actividad de musicoterapia 
para aprender a mejorar el bienestar a 
través de la música. El día 20 el Cine Ca-
pri ofrecerá la película Descontrolada, 
una comedia en la que madre e hija vivi-
rán una aventura salvaje que fortalecerá 
su vínculo. 

Se celebrarán del 19 
al 22 de junio con 
actividades culturales,
formativas y de ocio

El jueves 21 tendrá lugar el baile de ve-
rano con orquesta, a las 17 h en el equi-
pamiento cívico Delta del Llobregat. Las 
jornadas finalizarán el viernes 22 a las 
18.30 h, con un espectáculo de danza de 
raíz en el teatro Modern.

En el marco de las jornadas se podrá 
visitar la exposición de trabajos de los 

diferentes talleres, en el Casal de Gent 
Gran El Remolar.

 Todas las actividades (a excepción del 
cine) requieren de inscripción previa o 
recogida de invitación en el Punt de la 
Gent Gran de las Cases d’en Puig ❧

Más información en www.elprat.cat/gentgran

Una de las actividades de las jornadas del año pasado.

Nuevas
jornadas de 
la gent gran
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Chicos y chicas protegiéndose del sol durante una actividad en la playa de El Prat el verano pasado.

Dia de la Diversitat            
Sexual – LGTBI

[ El 28 de juny és el Dia per 
l’alliberament sexual i de gènere 
(Orgull LGBTI). La Generalitat de 
Catalunya, juntament amb els 
ajuntaments, es comprometen amb 
més força en la lluita per a la no 
discriminació d’aquest col·lectiu. En 
el nostre municipi, des del programa 
d’Igualtat ubicat a les Cases d’en 
Puig, es faciliten activitats per 
sensibilitzar de forma positiva, així 
com un servei d’atenció integral al 
col·lectiu LGTBI, que acompanya tant 
en l’àmbit psicològic com jurídic, així 
com en altres qüestions que puguin 
ser d’interès, com és el canvi del nom 
de la targeta sanitària, etc.]

Jornades de les persones 
amb discapacitat

[ Com cada any, aquestes jornades 
serviran com a espai de trobada 
entre els diferents col·lectius de 
persones amb diversitat funcional 
i de sensibilització social. El 3 de 
juny, al CEM Fondo d’en Peixo, 
es celebrarà de el Campionat de 
Catalunya de Natació per a persones 
amb discapacitat intel·lectual. El dia 
12 a les 19 h, al cinema Capri, es 
projectarà la pel·lícula “Wonder”, 
i el divendres 15, al CEM Sagnier, 
tindrà lloc una festa de la diversitat 
amb activitats esportives, música, etc. 
Més informació a www.elprat.cat/

persones.]

Nou PFI a l’Illa dels Banyols

[ Una de les novetats al Prat en relació 
a l’oferta d’estudis postobligatoris 
per al curs 2018-19 és la posada 
en marxa d’un nou Programa de 
formació i inserció (PFI) a l’Institut 
Illa dels Banyols. El PFI d’Auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic 
serà substituït pel nou d’Auxiliar de 
fontaneria, calefacció i climatització.]

Formación a monitores/as y talleres de sensibilización

Mayor precaución con el sol
en las actividades de verano

El 75 % de los cánceres de piel se po-
drían prevenir con hábitos adecuados 
de protección, especialmente durante 
la infancia y adolescencia. La exposición 
solar excesiva, además, puede causar 
quemaduras y daños en la piel y los ojos. 
Por ello, este año los monitores y moni-
toras de las actividades del Estiu al Prat 
recibirán una formación específica para 
que apliquen con más detenimiento las 
medidas de protección solar.

Con motivo del Día Europeo de Pre-
vención del Cáncer de Piel, una docto-
ra revisará pecas y manchas en la piel a 
quien lo desee (de 10 a 14 h). También 
se harán talleres sobre protección solar 
para público familiar (de 11.30 a 13.30 
h), todo ello el domingo 1 de julio en la 

carpa situada junto al módulo de soco-
rro y salvamento.  

Pautas de protección 

Evitar la exposición solar entre las 12 
y las 17 h;  utilizar ropa adecuada, que  
cubra la mayor parte posible del cuer-
po; buscar lugares donde haya sombra; 
usar cremas con flitro + 30, resistentes al 
agua, que se aplicarán al menos 20 minu-
tos antes de la exposición solar; utilizar 
sombreros de ala ancha que sombreen 
cara, cuello y orejas; llevar gafas de sol 
que cubran la mayor superficie posible 
y cumplan con la homologación del cer-
tificado CE (siempre se deben comprar 
en establecimientos especializados que 
garanticen la calidad del producto) ❧
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El comerç del Prat aprofita el bon 
temps per sortir a places i carrers

Les associacions de comerç del Prat han 
organitzat, i seguiran organitzant, diver-
ses activitats de dinamització i promoció 
del comerç als carrers i places de la ciutat.

Festa de la Primavera 

El dissabte 12 de maig es va celebrar la 
Festa de la Primavera, organitzada per 

l’Associació de Comerciants del Carrer 
de Jaume Casanovas i Entorn del Cèntric. 
Durant aquell dia, la zona es va omplir 
d’activitats: animació infantil, gegants, 
diables, música i una gran paella popu-
lar. A més, els comerciants van treure les 
seves botigues al carrer, on també es van 
instal·lar parades d’artesans locals.

Amb la voluntat de promoure el comerç local i de proximitat apropant-se als veïns i 
veïnes, les associacions de comerciants organitzen diverses activitats a l’aire lliure

Els dies 18 i 19 de maig es va celebrar 
a la pl. de Catalunya la tercera edició 
d’aquesta fira, que organitza l’Associació 
El Prat Gran Comerç i que s’ha convertit 
en un important aparador del dinamis-
me comercial de la ciutat: comerços, gas-
tronomia, artesans de la ciutat i, com a 
novetat, el concurs “El petit xef”, a càrrec 
de l’Associació Cooking Grup Prat, una 
de les entitats col·laboradores en aques-
ta edició de la Fira. 

Festa Major de  
Ferran Puig  

Comerciants i veïnat del carrer de Ferran 
Puig han celebrat, entre el 25 i el 27 de 
maig, la seva Festa Major amb un mercat 
al carrer, activitats d’animació i ambien-
tació medieval, el 39è Concurs de Dibuix 
i diferents actuacions musicals.

Shopping Night 
al Nucli Antic 

La nit del 30 de juny, de 20 a 24 h, se ce-
lebrarà la Shopping Night del Nucli Antic, 
on podrem anar a comprar i gaudir de 
l’oferta gastronòmica dels restaurants, 
bars i paradistes del Mercat Municipal. 
Comerç al carrer, botigues obertes, gas-
tronomia, música i altres activitats ani-
maran una fantàstica nit d’estiu, en què 
al Prat “fem comerç, fem ciutat” ❧

La Festa de la Primavera es va celebrar a la zona del c. de Jaume Casanovas i l’entorn del Cèntric.

Fira Comercial i 
Gastronòmica
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Un grup de vint-i-cinc alumnes de 5è de 
primària de l’Escola Bernat Metge han 
creat la primera cooperativa escolar del 
Prat, anomenada “25 cracks”. El projecte 
ha rebut el suport de les regidories de 
Promoció Econòmica i d’Educació, en el 
marc del Pla d’actuació per dinamitzar 
l’economia social i coo perativa. Diverses 
cooperatives de la ciutat també els han 
ofert assessorament. 

Aquest projecte els permet apropar-
se al món de l’economia social i soli-
dària i als principis del cooperativisme: 
participació voluntària i oberta, gestió 
democràtica, interès per la comunitat... 
Es tracta d’un projecte simulat, amb què 
l’alumnat segueix tots els passos neces-
saris per formar una cooperativa.  

Aprendre de l’experiència 

El projecte es fa durant tot el curs i cons-
ta de diverses fases: constitució i lega-
lització de la cooperativa (tria del nom, 
representants, elaboració dels estatuts, 
capital social...), el disseny dels elements 
gràfics, l’elecció del producte a elaborar, 
la seva venda i, finalment, la destinació 

“25 cracks” 
de 10 anys 
fan una
cooperativa 

Iniciativa pionera de
l’Escola Bernat Metge

Els i les “25 cracks” van presentar el seu projecte al Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament del Prat. El consistori els ha lliurat un NIF simulat i els ha registrat com 
a cooperativa, amb toda la documentació pertinent.

d’una part dels beneficis a projectes so-
cials de la ciutat, entre els quals hi ha La 
Fundació Rubricatus. La cooperativa es 
dedica a l’elaboració de productes arte-
sanals a partir de material reciclat. 

Durant tot aquest procés, l’alumnat 
ha desenvolupat competències forma-
tives (lingüístiques, matemàtiques, digi-
tals, artístiques...) i també ha après que 
hi ha un model econòmic alternatiu al 
tradicional, que posa el benestar de les 
persones al centre en lloc del lucre i els 
beneficis ❧

Més informació a http://agora.xtec.cat/

escola-bernatmetgeelprat/categoria/

projectes/25-cracks

Venda dels 
productes a la 
pl. de Catalunya
El 23 de maig passat, els i les 
membres de “25 cracks” van muntar 
una paradeta a la pl. de Catalunya per 
vendre-hi els productes artesanals 
que ha fabricat la cooperativa durant 
el curs. Flora Ojero, que havia estat 
directora de l’Escola, els va fer, 
setmanes enrere, un taller de treballs 
manuals per ajudar-los a fer els 
prototips i fabricar els productes. 
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Josep Selga,
biòleg consultor en 
arboricultura

Josep Selga és l’autor del Pla 
Director de l’Arbrat Viari del Prat, 
que l’Ajuntament ha elaborat 
amb la finalitat de disposar d’un 
instrument de treball que permeti 
planificar i orientar les decisions en 
la gestió de l’arbrat del municipi. 

“Els arbres 
col·laboren 
a restaurar 
l’equilibri 
ambiental 
i social de 
les ciutats”
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“No es tracta només de fer més agrada-
ble el paisatge urbà, sinó de fer-lo habi-
table. És a dir, convertir un territori en un 
hàbitat adequat per viure els humans en 
plenitud”. Aquesta és la frase que  enca-
pçala la teva web i trobem en molts dels 
teus articles. Què vols dir amb “hàbitat 
adequat”?
La paraula habitable prové d’hàbitat, que vol dir 
territori que té les condicions òptimes per a una 
espècie o comunitat. Les ciutats haurien de ser 
l’hàbitat de l’espècie humana. De fet, la idea de 
ciutat està íntimament lligada a la idea d’espai 
públic com a lloc de trobada de la majoria de les 
funcions socials, i l’arbrat és l’element estructu-
ral per excel·lència de l’espai urbà.

I per què, aquesta necessitat?
Els nostres avantpassats es van desenvolupar en 
els arbres, que eren elements estructurals de la 
seva vida i això ho portem gravat a la memòria 
evolutiva. Hem estat vivint durant milions d’anys 
en aquestes condicions i som fills d’aquesta si-
tuació. D’altra banda, els espais arbrats confe-
reixen identitat, estructura i significat al paisat-
ge urbà. Són llocs que possibiliten la diversitat 
d’usos i afavoreixen la trobada i la permanència, 
és a dir, fan més humana la ciutat.

Sempre s’han plantat arbres a les ciutats. 
Què és el que està canviant?
Actualment comencem a recuperar la conscièn-
cia de la importància de tenir arbrat a prop del 
nostre habitatge per moltes raons, entre altres la 
nostra salut i la del planeta.

I com s’organitza una ciutat per tenir ar-
brat de qualitat?
Cal dissenyar la ciutat tenint el compte les ne-
cessitats de l’arbrat. Aquest ha de formar part de 
la planificació urbanística. L’error ha estat que 
durant molts anys els arbres s’han considerat 
una part ornamental de la ciutat, fet que n’ha 
banalitzat la gestió i l’ha convertit en un element 
decoratiu.

I com s’ha de considerar?
Ara, el que hem de fer és posar-lo al seu lloc, 
com a suport de vida i element estructural, és a 
dir, incorporar-lo al disseny de la ciutat. Fins ara 
es dissenyava un carrer i després es preguntaven 
quins arbres s’hi havien de posar. Ara l’arbrat 
comença a considerar-se part de l’ urbanisme. 
Aquest concepte està en els seus inicis i encara 
trigarem a veure elsresultats d’aquest canvi de 
paradigma.  

I quins són els criteris tècnics per selec-
cionar l’espècie idònia?
S’han de definir els criteris segons quatre con-
ceptes. Un és el medi a totes les seves escales, el 
clima, la geografia i l’urbanisme. Desprès, la for-
ma, les dimensions, les distàncies, les servituds al 
trànsit i als edificis. En tercer lloc, la funció, quin 
tipus d’espai volem crear, d’estada, de passeig, 
amb trànsit rodat, etc. I per acabar, la gestió, te-
nir en compte els recursos per mantenir-ho. La 
conjunció d’aquests quatre grans grups compo-
sen 30 variables que són amb les que es treballa 
per escollir les millors espècies per a cada indret.

Són decisions molt perdurables?
Sí, i no hi ha decisions neutres perquè cadascuna 
tindrà unes conseqüències o unes altres. És molt 
important, abans de fer-ho, tenir un bon coneixe-
ment de les característiques del lloc. El Pla Director 
és una bona eina per ajudar a prendre decisions.

Com està la salut dels arbres del Prat?
Bo, és un dels ajuntaments que té els arbres en 
les millors condicions.

Dins del Pla director es parla d’un nou sis-
tema de poda. En què consisteix?
Es passa de fer podes periòdiques a podar els 
arbres només quan sigui necessari. Les raons ob-
jectives de poda han de respondre a situacions 
de conflicte amb l’entorn, a temes de seguretat, i 
per corregir errors en l’estructura de l’arbre. S’ha 
demostrat que, quan la poda es fa bé, cada cop 
és menys necessària. 

I les al·lèrgies, no es tenen en compte a 
l’hora de plantar?
Sí, encara que l’arbre no és l’únic element que 
les provoca. Les al·lèrgies van associades a molts 
altres factors, com poden ser les partícules con-
taminants de l’aire. Està molt estesa la idea que 
el plàtan origina molta al·lèrgia, però el principal 
problema és que numèricament n’hi ha molts. 
En canvi, hi ha espècies més al·lergògenes que 
no generen queixes com són l’olivera o el xiprer. 

Com s’han d’escollir les espècies?
Es recomana que cap espècie superi el 10% del 
total, per tal d’ afavorir la biodiversitat. L’altre 
factor ideal és que hagin raons de continuïtat 
entre la trama urbana i l’entorn no urbà. Al Prat 
aquest aspecte s’ha tingut en compte i hi ha 
bona relació entre la ciutat i el seu entorn. Això 
s’ha de posar en valor ❧

[ Dolors Pérez Vives ]                              

Es recomana que 
cap espècie superi 
el 10 % del total, 
per tal d’ afavorir 
la biodiversitat. 
L’altre factor ideal és 
que hagin raons de 
continuïtat entre la 
trama urbana i l’entorn 
no urbà. Al Prat, aquest 
aspecte s’ha tingut 
en compte i hi ha 
bona relació entre la 
ciutat i el seu entorn. 

Les ciutats haurien 
de ser l’hàbitat de 
l’espècie humana. De 
fet, la idea de ciutat 
està íntimament 
lligada a la idea 
d’espai públic com a 
lloc de trobada de la 
majoria de les funcions 
socials, i l’arbrat és 
l’element estructural 
per excel·lència de 
l’espai urbà.
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El juvenil A del CB Terlenka ha aconseguit proclamar-se 
campió de lliga i l’ascens de categoria, guanyant 
pràcticament tots els partits disputats. Després de 
moltes temporades intentant-ho, el Terlenka tornarà a 
tenir el seu juvenil A a Preferent, on l’espera el juvenil 
A de l’AE Prat, que no ha pogut assolir l’ascens a Lliga 
Nacional. El CB Terlenka està d’enhorabona també 
per l’ascens aconseguit pel seu aleví A després de ser 
campió del seu grup de Primera Divisió. L’equip assoleix 
l’ascens a la màxima categoria d’aleví, la preferent. 

                                               ASCENS DEL JUVENIL A DEL CLUB BARCELONISTA TERLENKA
MATINAL DE FUTBOL FEMENÍ

El Club Atlètic Prat Delta ha organitzat una matinal de 
futbol femení al CEM Julio Méndez, adreçada a totes les 
noies del Prat interessades a provar aquest esport, que 
compta cada vegada amb més practicants femenines. 
L’Atlètic Prat Delta ha estat pioner en la introducció del 
futbol base femení al Prat, començant amb un equip sènior 
i creant una escola amb jugadores de totes les edats.

El CB Prat està protagonitzant una temporada històrica, 
culminada amb les eliminatòries d’ascens a l’ACB, màxima 
categoria del bàsquet estatal. El Prat aconseguia el pas 
a les semifinals després d’eliminar al Club Baloncesto 
Ciudad de Valladolid per 3 victòries a 0. Al tancament 
d’aquesta edició de la revista, els pratencs disputaven 
les semifinals contra el Melilla. Vídeo a www.elprat.tv

                                               TEMPORADA HISTÒRICA DEL CLUB BÀSQUET PRAT
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUNIOR DE PATÍ CATALA

El Centre Municipal de Vela del Prat ha estat la seu del Campionat 
de Catalunya de patí català organitzat per la Federació Catalana 
de Vela amb la col·laboració del Club Marítim Prat i l’Associació 
Internacional de Patí a Vela. Hi han participat 26 embarcacions 
de diferents indrets de Catalunya. Des Club Marítim Prat 
han participat 8 joves en les categories infantil i juvenil.
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19a CURSA DELTA PRAT

La Cursa Delta Prat ha celebrat la 19a edició, amb la participació 
de més d’un miler de corredors i corredores. Enguany, la 
novetat era l’addició d’una cursa de 5 km a la tradicional de 10, 
que aquest any ha estat guanyada per Xavier Areny en homes 
i Marta Castroviejo en dones. També s’han disputat tres curses 
infantils de 400, 1.000 i 1.400 metres. Vídeo a www.elprat.tv

JOCS ESCOLARS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA I TROFEU PRATENC 

Els pavellons del Julio Méndez i l’Estruch han acollit les 
dues darreres jornades dels Jocs Esportius Escolars de 
gimnàstica rítmica individuals i per equips, competició 
d’àmbit comarcal organitzada pel Club Rítmica Prat dirigida 
a gimnastes en edat escolar no federades. Així mateix, el 
Club Esportiu Rítmica Pratenc ha celebrat la 5a edició del 
seu Trofeu Potablava, en què han participat 15 clubs i 450 
gimnastes de tot Catalunya, entre els quals el sotscampió 
d’Espanya al 2016, Gerard López, o la gimnasta de primera 
categoria del Pratenc, Berta Marín. Vídeo a www.elprat.tv 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME DE PROMOCIÓ

La pista d’atletisme Moisès Llopart del CEM Sagnier ha 
acollit el Campionat de Catalunya de clubs d’atletisme 
en categories de promoció (base, benjamí, aleví, infantil 
i cadet), organitzat pel Pratenc AA. Més de 2.000 atletes 
han participat en una competició que ha definit els 
millors clubs en cada categoria i que serveix als i les 
atletes per aconseguir les marques mínimes per competir 
als campionats estatals. Vídeo a www.elprat.tv

L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT ACABA CINQUENA

La temporada a Tercera Divisió ha acabat de manera amarga 
per l’AE Prat, que ha acabat cinquena, a només un punt de 
la classificació per al play off d’ascens a Segona B.  L’equip 
pratenc ha guanyat 18 partits, n’ha empatat 9 i perdut 
11, amb 57 gols a favor i 35 en contra. A casa ha sumat 8 
victòries, 3 empats i 8 derrotes. L’AE Prat ja treballa en la 
planificació per la propera temporada, amb la continuïtat del 
cos tècnic dirigit per Pedro Dólera. Vídeo a www.elprat.tv
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