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Fem del Prat una ciutat 
dels joves i per als joves
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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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Los adultos solemos caer en la idea de que la juventud es una etapa de transición hacia la vida adulta, un tiempo 

en el que se pasa de ser niño a ser adulto y en el que se vive centrado en el esfuerzo de adquirir las habilidades 

necesarias para asumir las responsabilidades propias de los mayores. A esta definición se le debería sumar el 

pensamiento de que la juventud es, sobre todo, una etapa plena donde la razón de ser es disfrutar de la propia 

experiencia y en la que, a través de las vivencias, los chicos y chicas van construyendo su identidad.

Como ciudadanía de pleno derecho, las administraciones deben ofrecer a estos y estas jóvenes el apoyo, los 

recursos y los servicios de calidad necesarios para desarrollar sus proyectos personales. Este acompañamiento es 

indispensable en el momento en que nos encontramos, caracterizado por la precariedad laboral y bajos salarios, 

donde los jóvenes siguen siendo un colectivo muy vulnerable. El Ayuntamiento, consciente de la necesidad de 

construir políticas de juventud en materias de formación, empleo, movilidad, salud, ocio y también vivienda, 

sigue trabajando en la tarea de ofrecer los recursos necesarios para los y las jóvenes del Prat. Lo hace a través 

de El Lloro, el servicio de juventud de referencia donde se centralizan los recursos municipales, que de manera 

transversal cuenta con todos los departamentos del Ayuntamiento.

Los y las jóvenes de hoy son el motor de transformación del presente y del futuro, su participación activa en 

la comunidad es imprescindible y formar parte de las decisiones colectivas es la mejor manera de escribir este 

futuro. Con esta convicción animo a todos los chicos y chicas a participar y trabajar en el diseño y definición de 

un nuevo Pla Jove que guiará las políticas de juventud en los próximos años.

L’Ajuntament, conscient de 

la necessitat de construir 

polítiques de joventut 

en matèries de formació, 

ocupació, mobilitat, salut, 

oci i també habitatge, 

segueix treballant en la 

tasca d’oferir els recursos 

necessaris per als i les joves 

del Prat.

El Ayuntamiento, consciente 

de la necesidad de construir 

políticas de juventud en 

materias de formación, 

empleo, movilidad, salud, 

ocio y también vivienda, 

sigue trabajando en la tarea 

de ofrecer los recursos 

necesarios para los y las 

jóvenes del Prat.

Els joves del PratLluís Tejedor  
L’alcalde

ls adults solem caure en la idea que la joventut és una etapa de transició cap a la vida adulta, un temps en el 

qual es passa de ser infant a ser gran i en el qual es viu centrat en l’esforç d’adquirir les habilitats necessàries 

per assumir les responsabilitats pròpies dels adults. A aquesta definició se li hauria de sumar el pensament que 

la joventut és, sobre tot, una etapa plena on la raó de ser és gaudir de la pròpia experiència i en què, a traves 

de les vivències, els nois i noies van construint la seva identitat. 

Com a ciutadania de ple dret, les administracions han d’oferir a aquest nois i noies el suport, els recursos i 

els serveis de qualitat necessaris per a desenvolupar els seus projectes personals. Aquest acompanyament 

és indispensable en el moment en què ens trobem, caracteritzat per la precarietat laboral i baixos salaris, on 

els joves segueixen sent un col·lectiu molt vulnerable. L’Ajuntament, conscient de la necessitat de construir 

polítiques de joventut en matèries de formació, ocupació, mobilitat, salut, oci i també habitatge, segueix 

treballant en la tasca d’oferir els recursos necessaris per als i les joves del Prat. Ho fa a través de El Lloro, el 

servei de joventut de referència on es centralitzen els recursos municipals, que de manera transversal compta 

amb tots els departaments de l’Ajuntament. 

Els i les joves d’avui son el motor de transformació del present i del futur, la seva participació activa en la 

comunitat és imprescindible i formar part de les decisions col·lectives és la millor manera d’escriure aquest futur. 

Amb aquesta convicció animo a tots els nois i noies a participar i treballar en el disseny i definició d’un nou Pla 

Jove que guiarà les polítiques de joventut en els propers anys. 
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Les 4 claus

[1]

El Lloro ofereix informació 

i assessorament gratuït 

i confidencial sobre 

tot allò que pugui 

interessar al jovent.

[2]

Uns 2.600 joves passen 

cada any per El Lloro; 1.150, 

per les assessories; 10.100, 

per les sales d’estudi; 290, 

pel Club Esport Jove, i 830, 

per les activitats d’estiu.

[3]
La Zona Jove és un projecte 

que aquesta primavera 

ha ofert activitats d’oci 

alternatiu i nocturn als 

i les joves, i que tornarà 

a la tardor i a l’hivern.

[4]
Ara s’està realitzant el 

procés de disseny del Pla 

Local de Joventut per al 

període 2018-2022, amb 

la implicació i participació 

dels i les joves.

Joves.Prat: xarxa, 
idees, recursos 

i accions des de 
la participació 

L’etapa de la joventut és una de les més 
sensibles i transcendents per a una per-
sona. Aspectes com la formació, la feina, 
l’afectivitat i la sexualitat, el lleure... pre-
nen gran importància. És per això que 
l’Ajuntament del Prat vol afrontar tots 
aquests aspectes des d’un punt de vista 
integral, oferint al jovent de la ciutat un 
seguit de serveis i recursos que els si-
guin útils, tot comptant amb la seva par-
ticipació. La política de joventut del Prat 
engloba de manera transversal serveis 
de diferents departaments municipals 
(Promoció Econòmica, Salut Pública, 
Educació, Cultura, Esports, etc), essent El 
Lloro, Serveis de Joventut, l’equipament 
de referencia de les polítiques joves de 
la ciutat. I ho és des de fa molts anys, 
concretament des de 1986, quan es va 
crear.

En aquest reportatge mostrem alguns 
dels serveis i recursos més destacats pel 
que fa a la política de joventut que duu 
a terme l’Ajuntament del Prat. 

El Lloro, equipament 
de referència 

El jovent del Prat pot trobar a El Lloro 

informació i assessorament de quali-
tat sobre aspectes com els itineraris 
acadèmics i professionals, la mobilitat 
internacional, l’ocupació, les conductes 
addictives, l’orientació personal, la salut 
i l’afectivitat. Professionals especialit-
zats en cada àmbit resolen els dubtes i 
inquietuds que els i les joves els plan-
tegen, i ho fan de manera gratuïta i 
confidencial, fiable i amb un servei de 
qualitat ❧

Més informació a www.joves.prat.cat 
El Lloro, c. del Mariscal Joffre, 3
Tel. 934 785 077 
Horari de matí: divendres de 10 a 14 h 
Horari de tarda: de dilluns a 
divendres de 16.30 a 20.30 h
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La Zona Jove: oci 
alternatiu i nocturn
La Zona Jove és un nou projecte 
que aquesta primavera ha ofert 
una programació d’activitats 
d’oci alternatiu i nocturn al 
jovent pratenc. S’ha desplegat 
pels diferents equipaments 
culturals i esportius de la 
ciutat i ha estat dissenyat 
amb la participació dels 
mateixos joves als instituts. 

La Zona Jove ha suposat una 
manera de donar a conèixer els 
recursos per a joves existents al 
Prat i fer-los un tastet d’espais 
i activitats com ara els Espais 
@TIC als equipaments culturals, 
el Club Esport Jove als 
complexos esportius Estruch i 
Sagnier, els tallers de cuina del 
Centre Cívic Sant Jordi Ribera 
Baixa, les activitats nàutiques 
al Centre Municipal de Vela, els 
grups de dansa del Centre Cívic 
Jardins de la Pau... o activitats 
d’entitats o clubs que poden 
ser del seu interès, com la 
boxa sense contacte, l’skate, la 
fotografia, les arts marcials, etc.

La Zona Jove tornarà a 
la tardor i a l’hivern amb 
noves accions innovadores, 
tecnològiques, lúdiques, 
educatives, culturals i 
esportives... amb una especial 
incidència entre els adolescents 
i joves d’entre 12 i 18 anys.

Taller de cuina per a joves al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. 

El Club Esport Jove ofereix als adolescents i joves l’oportunitat de fer esport en una etapa vital 
—especialment per a les noies— en què moltes abandonen la pràctica esportiva. 
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El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament desplega 
diferents polítiques actives d’ocupació adreçades a joves. Diversos 
programes i mesures d’orientació, ocupació i formació miren de 
crear i fomentar l’ocupació dels joves possibilitant l’accés dels 
aturats al mercat laboral i la millora de la seva qualificació, així 
com fomentar —quan cal— el seu retorn al sistema educatiu.

Programes
[ Assessoria d’ocupació per a joves. Servei en col·laboració 
amb Joves.Prat, ofereix atenció personalitzada a joves 
de 16 a 35 anys, amb tutories individuals i tallers.

[ Fem Ocupació per a Joves. Per a 
aturats/es d’entre 18 i 29 anys que tinguin el títol d’ESO, batxillerat 
o un cicle formatiu. Les empreses reben ajuts per contractar-los.

[ SEFED Llindar. Formació administrativa amb una empresa 
simulada, per a joves d’entre 16 i 24 anys amb o sense l’ESO. 

[ Singulars. Per a joves de 16 a 29, els forma en àmbits com 
cuina, hostaleria, perruqueria, comerç, magatzem... per a 
aconseguir-ne la inserció laboral o el retorn als estudis. 

Suport a l’estudi per 
a l’èxit educatiu
La Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional, 
les sales d’estudi a la biblioteca municipal del 
Cèntric amb el seu suport acadèmic a la secundària, 
les càpsules formatives, la jornada de delegats, el 
projecte d’antenes informatives o la dinamització d’El 
Lloro als patis i tutories dels instituts formen part 
de les accions destinades a fer un acompanyament 
a l’èxit acadèmic dels i les estudiants del Prat.

Assessoria d’ocupació per a joves al Centre de Promoció 
Econòmica, servei que s’ofereix en col·laboració amb 
El Lloro. 
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Medi Obert: intervenció 
al seu espai de relació
Medi Obert és un  projecte d’intervenció 
socioeducativa a l’espai de relació del jovent. Quatre 
educadors i educadores els acompanyen a conèixer 
els recursos que ofereix la ciutat, ensenyant-los a 
utilitzar-los i proposant-los ofertes d’oci positiu 
on els i les joves són els agents i protagonistes. 
L’equip del Medi Obert es troba als equipaments 
culturals, a les places, als patis dels instituts, a les 
activitats esportives... contactant amb prop de 
1.500 joves i amb un vincle consolidat amb 300.

Reptes del nou Pla Jove 2018-2022

En aquests moments s’està realitzant el procés de disseny del Pla 
Local de Joventut per al període 2018-2022, amb la implicació i 
participació dels i les joves. Aquest document farà de guia de les 
polítiques de joventut de la ciutat per als propers anys, amb un 
gran repte per endavant com és la implicació i participació de les 
persones joves en els projectes que els afecten de manera directa.

Fer-los participar
La promoció de la participació és un dels principals eixos que 
vol impregnar totes les actuacions del Pla Jove, amb diferents 
formats i oberta a noves iniciatives. Els i les joves han d’estar-
hi presents, formant part i liderant processos de disseny de 
les accions de les quals són protagonistes o destinataris: 
associacions juvenils i grups no-formals, Consell Municipal 
de Joves, Comissió de Lleure, Pratijoc, Festival Altraveu, 
Joves Antenes d’El Lloro als instituts, Zona Jove, etc. 

Xifres anuals 
d’usos 

[ El Lloro: 2.600
[ Assessories Joves: 1.150
[ Sales d’estudi: 10.100
[ Joves vinculats al projecte 
  Medi Obert: 300
[ Beques d’ajut als estudis 
  superiors 2017-18: 135  
  sol·licituds rebudes, 90 atorgades 
[ Club Esport Jove: 290
[ Activitats d’estiu: 830

Al web www.joves.prat.cat hi trobareu tot tipus d’informació, xarxes socials, 
participació en línia, agenda d’activitats juvenils,  joves que fan coses...
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Nos puede salir muy caro
La moción de censura de Sánchez apoyada por extremistas, 
independentistas y radicales nos puede salir muy cara. Es lícito que Pedro 
Sánchez quiera a toda costa, aun sin ganar las elecciones, ser presidente 
del Gobierno de España. Pero no lo es si para ello se ponen en peligro los 
logros que en los últimos años hemos conseguido con el esfuerzo de todos 
y, muy especialmente, con el sacrificio de todos los españoles. Se debe 
garantizar la estabilidad presupuestaria. Ningún gobierno, como ninguno 
de nuestros hogares, puede salir adelante si se gasta más de lo que se 
ingresa. Y no creo que sea la mejor ayuda incrementar la estructura política 
con la creación de cuatro nuevos ministerios. La reforma laboral del Partido 
Popular, a pesar de no ser perfecta, nos ha permitido crear más de 2,7 
millones de puestos de trabajo y alcanzar la tasa de paro del año 2008. 
Dejar de aplicarla nos puede devolver a los ruinosos años de Zapatero. Y 
las oscuras concesiones que Sánchez va a pagar a los independentistas 
por su apoyo nos volverán a traer más enfrentamiento entre catalanes. 
Las conversaciones deben ser dentro de la ley, ya que ninguna concesión 
calmará la avaricia de los secesionistas. En suma, las ansias de Sánchez por 
ser presidente nos saldrán muy caras, especialmente a los catalanes, pero 
como todo no puede ser malo, intentad disfrutar del verano.

Tel. 653 936 713 

Aquarius 
Días atrás nos llegaban las noticias de un barco de rescate 
humanitario llamado Aquarius, el mismo que llevaba a más de 600 
inmigrantes a bordo, fruto de diferentes rescates en el Mediterráneo, 
y nos quedamos bajo una incredulidad absoluta ante la negativa de 
un estado miembro de la UE a abrir sus puertos para recibir a seres 
humanos que estaban debatiéndose entre la vida y la muerte, personas 
sin más opción que abandonar sus hogares empujados por situaciones 
extremas, y si cabe, aún más sorprendidos cuando dirigentes del mismo 
se alzaban orgullosos en sus mensajes de “Victoria” cuando España se 
manifestó a acogerlos. Agradecemos al nuevo presidente de España ser 
consecuente con las leyes existentes y que no haya echado la vista al 
lado dejándolos desamparados, así como a todos aquellos municipios 
que se han ofrecido para abrirles sus puertas. Se ha apreciado una 
importante movilización humanitaria y esto nos esperanza a creer 
de nuevo en que la justicia social se abre paso. Es el momento de 
desarrollar el reglamento de asilo y exigir unos procedimientos claros 
ante estas situaciones que se escapan de control, así como destinar 
los recursos necesarios para que las resoluciones de expedientes de 
solicitud de asilo se lleven a cabo en el período marcado por ley.

    @GuanyemPratLlob          

Incòmodes! (II)
Seguim observant que l’equip de govern, fins i tot amb la seva 
àmplia majoria, se sent incòmode als últims plens. Incòmodes a l’hora de 
votar a favor d’una moció per dignificar la memòria dels afusellats pratencs al 
Camp de la Bota de l’època franquista, al·legant que la moció es presentava 
per generar crispació i confrontació. Incòmodes i amb un toc autoritari 
quan veuen que la Marea de Pensionistes i Jubilats del Prat volen seguir 
reivindicant al mig de la plaça de la Vila i, després d’autoritzar inicialment la 
concentració per escrit, via telefònica els ofereixen que vagin a concentrar-
se a un altre indret de la ciutat. Finalment, l’alcalde, desautoritzant la 
negativa verbal del tinent d’alcalde de manteniment i seguretat ciutadana, 
“proclama permís etern” mentre ell sigui alcalde. Només faltaria!! Potser 
considera que li haurien de donar les gràcies? Incòmodes quan els reclames 
un procés participatiu amb la ciutadania per decidir els usos que ha de tenir 
l’edifici de la Granja de la Ricarda. Ens responen que el faran, però estarem 
atents per veure si és un procés participatiu o un altre procés participatiu 
“teledirigit”com aquests a què ens tenen acostumats.
 
Fem del Prat un lloc còmode! Fem del Prat la nostra república al 
món! T’hi apuntes?

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

L’aula per a la gent gran
L’ensenyament i la cultura són els pilars de construcció i 
transformació de qualsevol societat que es vulgui moderna i avançada. Per 
això és important garantir-ne i promoure’n l’accés a tots els sectors de la 
societat, també a la gent gran. L’educació i el coneixement contribueixen al 
seu desenvolupament com a persones i en fomenten l’envelliment actiu.

Per aquest motiu, al passat ple de juny el nostre grup va 
presentar una moció sol·licitant la creació d’una Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran a la nostra ciutat. Es tracta d’una institució 
de caire sociocultural que ja existeix a diversos municipis de l’entorn i 
que ofereix formació estructurada, rigorosa i diversa destinada a la gent 
gran sota la tutela d’una universitat pública que en garanteix la qualitat.

Des del nostre grup entenem que disposar d’una entitat 
d’aquestes característiques a la nostra ciutat contribuiria a completar 
l’oferta formativa existent. La moció es va aprovar per unanimitat. El 
nostre compromís és i ha estat sempre aportar propostes que reverteixin 
directament en la ciutadania i que ajudin a millorar la ciutat, i quina 
millor manera que fer-ho que a través de la cultura i l’educació?

    @PDECATELPrat       @partitdemocratadelPrat
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Fem balanç
A un any de les eleccions municipals, el desplegament del Pla 
d’Actuació Municipal que concretava l’acció del govern d’aquest mandat 
de quatre anys ja està pràcticament desenvolupat i totes les actuacions 
importants estan en marxa o en fase avançada d’execució. És, doncs, un bon 
moment per retre comptes i fer balanç de l’acció municipal d’aquest període. 
Amb aquest objectiu, ICV-EUiA, durant tot el mes de juny, ha portat a terme 
una sèrie de convocatòries per als veïns i veïnes de la ciutat per retre’ls 
comptes de la nostra acció al Govern. Amb aquesta actuació continuem en 
la mateixa línia que fins ara d’apropar la gestió municipal a la ciutadania.

En aquest mandat es finalitzaran importants elements del 
que ha de ser el Prat dels propers anys, des de la reurbanització de 
l’avinguda de la Verge de Montserrat fins al nou Artesà. Però també 
estan en marxa altres projectes que incideixen en la vida quotidiana, com 
l’extensió dels serveis d’atenció domiciliària o canvis més estructurals 
i transformadors, com l’impuls al programa Educació, Cultura i 
Comunitat. És temps de fer balanç, però també d’escoltar la valoració 
dels ciutadans i ciutadanes del Prat, per tal de fer propostes de cap a 
on volem que s’adreci l’acció del Govern municipal els propers anys.     

www.iniciativa.cat/elprat

Vientos de cambio
Qué poco nos imaginábamos la última vez que nos encontramos 
en estas páginas lo rápido que iba a cambiar la vida política de 
España. El pasado 2 de junio, tras aprobarse la moción de censura 
presentada por el PSOE a raíz de la sentencia condenatoria al Partido 
Popular por el caso Gürtel, Pedro Sánchez se convirtió en el séptimo 
presidente del Gobierno de la democracia. El nuevo gobierno de 
Pedro Sánchez tiene por delante una gran tarea en un corto espacio 
de tiempo. Debe restablecer los puentes que el PP, con la presión 
o la ayuda de Ciudadanos, ha roto: los consensos que estructuran 
nuestra convivencia, la ejemplaridad pública medida en honestidad, 
transparencia y participación, las acciones que generan igualdad, el 
diálogo territorial, especialmente con la Generalitat de Catalunya, 
levantando el 155 y ofreciendo un horizonte federal... Por el momento, 
los mensajes son esperanzadores, empezando por la confección del 
nuevo Gobierno. Por primera vez en nuestra democracia, el Ejecutivo 
está formado mayoritariamente por mujeres, 11 de 17, y destaca por 
la alta cualificación y la experiencia contrastada de sus miembros. 
Pedro Sánchez ha optado por un gobierno progresista, feminista, 
modernizador y europeísta. Ahí es nada. Corren vientos de cambio…

    @PerezJP_   

Construcción colectiva para la 
revolución municipalista
La construcción del Comú Podem del Prat está en marcha, y para 
que se consolide es necesario que las fuerzas que lo componen lo hagan 
desde el respeto, la construcción colectiva, la confianza y la generosidad. 
No podemos ni queremos negar la larga trayectoria de ICV-EUiA al 
frente de este ayuntamiento ganando con mayorías holgadas, pero 
en la creación de este espacio se hace necesario el reconocimiento y 
respeto de las fuerzas políticas, tratándonos como iguales, generando 
espacios de diálogo y debate que nos ayuden a llegar a grandes consensos 
y encaminarnos hacia una candidatura ganadora, coherente con lo que 
representa y dispuesta a ser la fuerza del CAMBIO que se espera de ella 
y que viene dada por la irrupción de Podemos. Hay que evitar la visión 
de continuismo que pueda representar la propuesta municipal que 
ofrezcamos, e ICV-EUiA, que tiene el peso de los años encima, ha de hacer 
un esfuerzo y abrirse a las propuestas que hemos presentado, considerarlas 
para el debate y evaluarlas con responsabilidad; debe regenerarse y ser 
capaz de asumir las iniciativas claves del momento histórico y reforzar 
aquellas en las que se ha diferenciado y con las que ha creado ejemplo, 
como la gestión pública del agua, lucha municipalista por excelencia. En 
Comú Podem El Prat está naciendo y trabajaremos para hacerla crecer.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info 

Vulnerables y sin defensa
La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de 
noviembre de 1959 de manera unánime por los estados miembros de la 
ONU, en su punto segundo, dice: “El niño gozará de una protección especial 
y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad 
y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a 
que se atenderá será el interés superior del niño”.

Por lo tanto, en una democracia debe existir la consideración 
fundamental de atender siempre el interés superior del niño. Consideración 
que no se atendió en el último pleno del Ajuntament del Prat, donde 
se aprobó una propuesta con los votos a favor de ICV, PSC, Se Puede 
(Podemos)... que pide que se archive un procedimiento judicial hacia unos 
docentes que presuntamente pudieron infringir vejaciones a unos alumnos 
de un instituto de secundaria de Sant Andreu de la Barca. Con decisiones 
como esta, ICV, PSC, Se Puede (Podemos)… promueven el desamparo de 
unos niños y niñas que no pueden defenderse al solicitar que no se juzguen 
estos hechos denunciados.

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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JORNADES DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Les pistes d’atletisme del Sagnier han acollit l’acte central de 
les Jornades de les persones amb discapacitat, que durant 
dues setmanes han desenvolupat actes de promoció de la 
tasca de les entitats dedicades a aquest col·lectiu. L’acte 
central, anomenat la Jornada de la Diversitat, ha estat 
organitzat per La Fundació Rubricatus. Vídeo a www.elprat.tv

Els infants de primària del 
Prat s’han reunit un any 
més al Teatre Modern per 
assistir a l’acte de cloenda 
del curs d’educació viària de 
la Policia Local. Durant tot 
el curs s’han fer formacions 
a les escoles per promoure 
conductes responsables a 
la via pública. Mares i pares 
de l’alumnat han pujat a 
l’escenari per oferir als 
infants una representació 
teatral per mostrar, amb 
humor, els conceptes 
bàsics de la seguretat viària. 
Vídeo a www.elprat.tv

CLOU UN NOU CURS D’EDUCACIÓ 
VIÀRIA

AGENTS CÍVICS PER A LA CONVIVÈNCIA

Un equip d’agents per a la convivència realitzarà, durant 
l’estiu, tasques informatives i de sensibilització a la 
plaça de Catalunya i el seu entorn més proper, sobre 
les normes d’ús dels espais públics, la bona convivència 
i el civisme: la correcta tinença d’animals, l’ús adequat 
de bicicletes i patins, el control de sorolls al carrer, 
les zones habilitades per als jocs de pilota, etc.
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PREMI A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

L’Escola Municipal de Música del Prat (EMMP) ha rebut un 
dels 12 premis Baldiri Reixac a la innovació educativa que 
atorga la Fundació Carulla, pel projecte EntreInstruments, 
que facilita l’aprenentatge de diversos instruments 
musicals als infants de 3r i 6è de primària de les escoles 
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Pepa Colomer i Sant 
Jaume. A la foto, la regidora d’Educació, Pilar Eslava, 
(extrem esquerre) i el director de l’EMMP, Jordi Umbert 
(extrem dret), durant la recollida del premi.

120 alumnes de l’Escola 
Municipal de Música del 
Prat (EMMP) han participat 
a l’espectacular concert 
commemoratiu dels 25 anys 
de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música, 
celebrat el 10 de juny a 
l’estadi del RCD Espanyol. 
En total hi van participar 
més de 5.500 alumnes 
provinents de 82 escoles 
d’arreu de Catalunya, 
que van interpretar 
diverses peces musicals. 
Vídeo a www.elprat.tv

ESPECTACULAR CONCERT DE LES 
ESCOLES DE MÚSICA A L’ESTADI 
DE L’ESPANYOL

JUSTÍCIA GLOBAL, DRETS HUMANS I PAU, A LA FESTA DEL PRAT SOLIDARI

El 2 de juny, la Festa del Prat Solidari va omplir la pl. de 
Catalunya de persones de totes les edats que volien 
assistir a les diferents activitats i espectacles programats 
amb la justícia global, els drets humans i la pau com a eix 
vertebrador. Hi va haver paradetes de les diferents entitats 
locals que treballen en l’àmbit de la cooperació i que 
van donar a conèixer els projectes que desenvolupen. El 
Prat defensa el model de cooperació i relació horitzontal 
entre països, amb el convenciment que un món més 
igualitari és possible. Vídeo a www.elprat.tv
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IntersECCions tanca el  
curs i prepara el vinent 

El programa d’Educació, Cultura i Comu-
nitat que l’Ajuntament del Prat ha posat 
en marxa aquest curs ha estrenat deno-
minació: IntersECCions. 

Aquest programa municipal està fina-
litzant ara els seus processos de treball, 
com els diferents laboratoris que es van 
iniciar al gener. Així mateix, el 2 de juliol 
es farà una trobada amb tots els agents 
participants en el projecte.

Alhora, quan tot just ha finalitzat un 
curs, ja s’estan acordant les futures ac-
cions per al curs 2018-2019, entre les 
quals destaquen els tallers extraescolars 
en llengua anglesa als instituts públics 
de la ciutat, dels quals trobareu més in-
formació a la pàgina següent. 

Els laboratoris d’IntersECCions són es-
pais col·laboratius de disseny de pro-
jectes i treball en xarxa. Fins ara s’han 
realitzat quatre laboratoris, vinculats als 
àmbits de l’anglès, la lectura, el coneixe-
ment de la ciutat, i la ciència i la tecno-
logia. Cada laboratori ha aplegat repre-
sentants de diferents centres educatius, 
equipaments culturals, entitats i asso-
ciacions de famílies d’alumnes (AFA). Els 
laboratoris han servit per dissenyar qua-
tre projectes que propiciaran el treball 
en xarxa entre tots els participants i que 
s’iniciaran al llarg del curs vinent.

En total han participat als laboratoris 
diverses persones en nom dels quatre 

IntersECCions és el nou nom del programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat, 
iniciat aquest curs i que ja prepara noves accions per a després de l’estiu

Escola d’estiu  

El 2 de juliol, totes les persones 
participants a IntersECCions es 
trobaran a l’escola Jaume Balmes 
per conèixer la diversitat d’accions 
d’aquest curs i reflexionar sobre 
el programa. Hi haurà un debat en 
què es parlarà sobre tres qüestions: 
la innovació metodològica a 
l’aula, la possibilitat d’obertura i 
connexió del centre educatiu amb 
altres espais d’aprenentatge, i les 
xarxes de treball a nivell de ciutat 
i el seu impacte comunitari.

Aspecte d’un dels laboratoris realitzats durant el curs que tot just ha finalitzat.

Què són els laboratoris?
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instituts del Prat, cinc escoles, cinc AMPA, 
una escola d’educació especial, tres es-
coles bressol, l’Escola Oficial d’Idiomes, 
el Centre de Recursos Pedagògics, els 
dos centres cívics, el Cèntric Espai Cultu-
ral, la Biblioteca Antonio Martín i l’Arxiu 
Municipal.

English Workshops, 
extraescolars en anglès 

En el curs 2018-2019 es posaran en mar-

xa tallers temàtics en llengua anglesa 
a tots els instituts, per dotar l’alumnat 
d’ESO d’una competència comunicativa 
sòlida mitjançant activitats motivadores 
en què l’anglès sigui la llengua vehicular. 

El projecte pretén oferir alternatives 
educatives de qualitat en què la comu-
nicació en anglès sigui essencial; no es 
tracta d’oferir classes de reforç “tradicio-
nals”. La temàtica dels tallers serà varia-
da i relacionada amb els àmbits artístics, 

Fins ara s’han realitzat quatre 
laboratoris, vinculats als 
àmbits de l’anglès, la lectura, 
el coneixement de la ciutat, 
i la ciència i la tecnologia

ÀMBITS DE TREBALL

Cada laboratori ha aplegat 
representants de diferents 
centres educatius, 
equipaments culturals, 
entitats i associacions de 
famílies d’alumnes (AFA)

INTEGRANTS DELS LABORATORIS

Els tallers d’anglès no seran com les “tradicionals” classes de reforç.

Dissenyant un dels projectes de cara al curs vinent.

tecnològics i esportius (per exemple: 
youtubers, cinema, drama&music, arts, 
robotics, hip-hop, basketball...).

Els tallers començaran a l’octubre i 
seran trimestrals. Se’n faran dues ses-
sions setmanals, de 16 a 17.30 h. Aques-
tes activitats estaran cofinançades per 
l’Ajuntament i, per tant, tindran un cost 
reduït per a les famílies; a més, entraran 
dins de les activitats contemplades en 
el projecte d’ajuts a activitats extraesco-
lars municipal.

Durant el mes de setembre es pu-
blicarà l’oferta definitiva que ofe-
rirà cada centre i s’obrirà el període 
d’inscripcions (en línia a través del web 
municipal i presencialment al departa-
ment d’Educació) ❧

Quan tot just ha finalitzat 
un curs, ja s’estan acordant 
les futures ac cions per 
al curs 2018-2019

PREPARANT EL CURS VINENT
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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
https://online.elprat.cat 
o a l’equipament 
organitzador.

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

http://www.elprat.cat/estiu/viu-lestiu-al-prat/viu-la-cultura
www.facebook.com/elpratcultura
www.instagram.com/elpratcultura
http://www.elprat.cat


JULIOL       

DIUMENGE 1 
TEATRE AL FONDO: NÀUFRAGS     

La Industrial Teatrera ens presenta 
un homenatge a tots els viatgers que 
alguna vegada es van sentir Nàufrags. 
Una picada d’ullet als naufragis 
quotidians des de l’humor i la fragilitat.
Parc del Fondo d’en Peixo, a les 19 h

CINEMA: SUPERAGENTE CANINO i CON AMOR, SIMON 
Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

DILLUNS 2 
LA CASA DE BERNARDA ALBA de Federico García 
Lorca
Mostra final del Curs de Teatre 2017–18 sota la direcció de Blanca 
Pàmpols.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Dilluns 2 i dimarts 3, a les 20 h

MAGATZEM DE TEATRE: UN HOMBRE DIFUSO 
amb Bluelegged i Teatre Kaddish
Direcció: Montse Enguita. Organització: Cèntric Gastrobar 
Cèntric Espai Cultural, a partir de les 21 h

DIMARTS 3  
KIT D’ESTIU: VIDEOJOCS AMB SPLODER
Aprèn a fer un videojoc de plataformes amb el programa Sploder. 
Fes diverses pantalles i nivells, tresors, enemics, portes secretes i un 
enemic final! 
Recomanat per nens i nenes de 9 a 12 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 3 i dijous 5, a les 11 h. Cal inscripció prèvia

ESPAI DIY: POSA’T FLORS
Crea els teus propis complements florals treballant amb elements 
naturals. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h. Preu: 18 €
Cal inscripció prèvia

ESPECTACLE FAMILIAR: UN MÓN DE CARTRÓ    
Un espai ple de caixes de cartró i un 
conte obriran les portes a un nou món 
per menuts i grans.
Recomanat per a nens i nenes de 3 a 
8 anys 
Centre Cívic Jardins de la Pau, 
a les 18 h. Entrada: 4 €

Balls Cinema Dansa Exposicions Jocs Formacions Infantil Lectura Música Festes Populars Teatre Xerrades Activitats
extraordinàries

B C D E J F I L M P T X !

TARDES A LA PLAÇA 
Activitats a l’aire lliure per a totes les edats. 
Pl. de la Remodelació, a les 19 h 

CONCERTS AL PORXO
Concert de l’ensemble d’adults al porxo de la Torre Balcells.
Pl. de Pau Casals, a les 20 h

FESTIVAL DE POESIA: BEL OLID, DAVID CAÑO I 
MIREIA CALAFELL
Tretzena edició del Festival de Poesia, on poetes del Prat i 

d’arreu del territori ocupen 
l’escenari amb la seva veu i 
obra. Propostes innovadores 
i subversives, i un tancament 
en forma d’espectacle 
poeticomusical. Tot plegat, amb 

la col·laboració del Teatre Kaddish. 
Centre d’Art Torre Muntadas, a les 21 h

DIMECRES 4 
DIVER-DIMECRES AL RIBERA! 
LUDOTECA AL CARRER
Vine a passar una bona estona a la terrassa del centre cívic en 
família. Recuperarem jocs de tota la vida per jugar en grups.  
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h

CONCERTS AL PORXO
Concert d’alumnat de cant de l’Escola Municipal de Música.
Pl. de Pau Casals, a les 20 h

CINEMA I MÚSICA:  EL VAGABUNDO, EN EL BALNEARIO 
i LA VIDA EN PAREJA, amb Parcours + c r n d s

Primera sessió d’aquest cicle 
dedicat al cinema mut amb 
bandes sonores creades per 
músics de la ciutat. Parcours 
+ c r n d s  interpretaran en 
directe la música de tres curts 
de Charles Chaplin. 
La Capsa, a les 22 h

DIJOUS 5
SANT POLLIN 
Desena edició dels actes festius al 
voltant del Pollo del Prat. Consulta 
tota la programació d’actes a 
santpollin.colladediablesdelprat.
Des del dijous 5 fins el diumenge 8
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http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/naufrags-amb-la-industrial-teatrera
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-casa-de-bernarda-alba-mostra-final-del-curs-de-teatre
http://www.cinecaprielprat.com
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-casa-de-bernarda-alba-mostra-final-del-curs-de-teatre-0
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/magatzem-de-teatre-un-hombre-difuso
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/kit-destiu-videojocs-amb-sploder
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/espai-diy-posat-flors
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/espectacle-familiar-participatiu-un-mon-de-cartro
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/tardes-la-placa
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concerts-al-porxo-8
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/festival-de-poesia-bel-olid-david-cano-i-mireia-calafell
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/diver-dimecres-al-ribera-ludoteca-al-carrer
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concerts-al-porxo-9
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/cinema-i-musica-els-curts-de-charlot-el-vagabundo-en-el-balneario-la-vida-en
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/sant-pollin-2018-10a-edicio


TERRASSA D’ESTIU: KRUMP 
Performance que combina diferents 
aspectes d’aquesta cultura de ball, com 
les coreografies o el freestyle per a 
oferir-nos una petita mostra del que és 
el Krump. 
Jardins de la Pau, a les 19 h

CONCERTS AL PORXO
Concert de diferents combos de l’Escola Municipal de Música.
Pl. de Pau Casals, a les 20 h

PREVIEW: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES  
Setena edició del festival que projecta 
una selecció dels millors curts 
internacionals de l’any. 
Més informació: www.preview.cat
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h

DIVENDRES 6 
PARAULES A LA FRESCA: MONÒLEGS     

Els divendres de juliol la terrassa del 
Centre Cívic s’omple de paraules i molt 
teatre, per gaudir d’una nit diferent.  
El cicle comença amb una nit de 
monòlegs, riure i molta complicitat a 
càrrec de La Noria Teatre.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa, a les 20.30 h

CINEMA A LA FRESCA
Activitat de cinema lúdic per passar una bona estona en família.
Organització: Joventut Banu Prat 
Jardins de Paco Candel, a les 21 h 

CICLE DE CINEMA SOCIAL COOP DE CAP: 
ANTZ (HORMIGAZ)
Pl. de Ramon Roigé i Badia, a les 22 h 

#DEMO TRAINER amb VETSBY
Concert final després del procés Trainer que la banda ha fet amb 
Dani Vega, guitarrista i compositor de Mishima.
La Capsa, a les 22.30 h

ESTRENA de ANT-MAN Y LA AVISPA 
Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

DISSABTE 7  
ESPAI DIY: CROP DE SCRAP 
Trobada per compartir la passió pel món scrap i intercanviar 
coneixements sobre layouts, chipboards, washitapes, tintes i 
molt més.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 11 h
Cal inscripció prèvia

BELLESA, BELLESA. UN CABARET 
DEFORMAT
La Cia. Fac-òF presenta un cabaret sobre la bellesa i el gènere 
amb humor políticament incorrecte. 
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas, a les 20.30 h
Entrada: 8 €

ÒPERA A LA FRESCA: LUCIA DI LAMMERMOOR 
Retransmissió en 
directe d’acte drama 
tràgic des del Teatro 
Real de Madrid.
Cèntric Espai Cultural, 
a les 21.30 h

LA COVA DEL FOC
Representació de foc i diables, 
creació de la Colla de Diables del 
Prat. A continuació el concert 
amb Mala Vida.
Parc del Fondo d’en Peixo, 
a les 22 h

#DEMO TRAINER amb MISTER 8 i LOSERS
Concert  que posa el punt final al recorregut Trainer que les 
dues bandes han fet de la mà de Dani Vega. 
La Capsa, a les 22.30 h

DIUMENGE 8 
TEATRE AL FONDO: SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

Adaptació trepidant i plena de 
sorpreses de l’apassionant obra de 
William Shakespeare, a càrrec de 
la companyia Els Pirates Teatre, 
en què els personatges entren i 
surten d’escena al ritme juganer 
de les pólvores del Puk. 
Parc de Fondo d’en Peixo, 
a les 19 h
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DILLUNS 9 
CONCERT A LA PLAÇA: TUTUTS! 
Cobla Bisbal Jove i David Planas
Us convidem a descobrir mil i una històries que s’amaguen darrera 
d’una cobla. Una aventura amb grans dosis d’humor i amb la 
participació del públic.
Cèntric Espai Cultural, a les 19 h

MAGATZEM DE TEATRE: GINTONIC MOLOTOV 
amb Annick Weerts i Ángel Roldán
Direcció: Javier J. Moyano. Organització: Cèntric Gastrobar
Cèntric Espai Cultural, a partir de les 21 h

DIMARTS 10 
EL LLOBREGAT, 1 DELTA, 6 POBLES
Exposició que mostra diferents episodis de la història de 
sis poblacions deltaiques, com a font de vida, comunicació i 
desenvolupament i la relació entre el riu, el delta, el territori i els 
seus pobladors.
Cèntric Espai Cultural, a les 18 h 
Del 10 de juliol fins el 8 de setembre

TARDES A LA PLAÇA 
Activitats a l’aire lliure per a totes les edats. 
Pl. de la Remodelació, a les 19 h 

FESTIVAL DE POESIA: PERE BOU, ANTONIO 
GARCIA VEGA, i MARC 
GARCIA
Antonio Garcia i Pere Bou 
recitaran poemes d’A versos, un 
llibre que parla del que som, del 
que ens afecta i ens preocupa: 
el temps, la mort i l’amor. Els 

acompanyarà Marc Garcia, que combina la poesia amb la seva 
faceta com a cantautor. 
Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

DIMECRES 11 
DIVER-DIMECRES AL RIBERA! JOCS D’AIGUA
Vine a passar-ho bé i a refrescar-te amb tot tipus de jocs d’aigua!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h

KIT D’ESTIU JOVES: VOLS SER YOUTUBER?
Coneix les possibilitats ens ofereix la plataforma Youtube per 
explicar les teves pròpies històries.  
Recomanat  per a joves de 12 a 16 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dimecres 11 i dijous 12, 
a les 18 h. Cal inscripció prèvia

CINE CLUB: ASPHALTE (LA COMUNIDAD DE LOS 
CORAZONES ROTOS)
2015, França. 100 min, francès (V.O.S.E) 
Un ascensor avariat posarà en relació 
sis insòlits i solitaris personatges d’una 
comunitat de veïns d’un suburbi francès. 
Cinema Capri, a les 20 h 

CINEMA I MÚSICA: EL MIMADO DE LA ABUELITA 
amb Jordi Pujol
Segona sessió del cicle dedicat al cinema mut, 
amb Jordi Pujol i la seva interpretació en 
directe d’un clàssic de Harold Lloyd.
La Capsa, a les 22 h 

DIJOUS 12 
PREVIEW: 7È FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES  
Més informació: www.preview.cat
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h

DIVENDRES 13 
BALLADA DE SARDANES A LA FRESCA 
amb la COBLA DEL BAIX LLOBREGAT
Organització: Amics de la Sardana del Prat
Pl. de la Vila, a les 20 h

PARAULES A LA FRESCA: KARAOKE-TEATRE   
Puro Teatro interpreta cançons sense música, a ritme de paraula 
i molt teatre. Un karaoke diferent, on tothom està convidat a 
compartir la seva cançó. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 20.30 h

CINEMA A LA FRESCA
Organització: Medi Obert
Pl. de l’Amistat, a les 21 h 

CICLE CINEMA SOCIAL COOP DE CAP: 
ELS GOONIES
Pl. de Ramon Roigé i Badia, a les 22 h

LA NIT EN DANSA: SUPA NOVA amb L.A.B. i 
ElectroHope
Espectacle que combina dos dels estils de 
ball més populars actualment entre els 
joves, el k-pop i l’electro.
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 22 h 
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ESTRENA DE HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS 
VACACIONES MONSTRUOSAS 
Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

DISSABTE 14 
CINEMA LLIURE A LA PLATJA
Projecció d’ESTIU 1993 i el curt d’animació EL BALLET 
BURLÓN d’en Fermí Marimón.
Platja del Prat, a les 21 h

#NODJSESSION: SANDRA DAZA 
Música d’estil punk per a tots els públics.  
La Capsa, a les 22.30 h 

DIUMENGE 15 
TEATRE AL FONDO: LO SAINET DEL SR. RECTOR

El Cisco, l’Anita i el Ramon, 
arrossegant la seva roulotte-
teatre, arriben al Fondo d’en Peixo 
per presentar-nos aquesta obra 
fugaç de titelles que ens explica, a 
ritme d’ukelele, les maldats d’un 
capellà, una sogra i una parella 
que es vol casar.

Parc Fondo d’en Peixo, a les 19 h

#NODJSESSION: DJ JUNIOR 
Sessió de la mà dels joves DJ potablava que han participat al curs 
DJ junior de La Capsa. 
La Capsa, a les 20 h

DILLUNS 16 
MAGATZEM DE TEATRE: EL CASAMENT 
amb Las Kalamukanas i Teatre Kaddish
Direcció: Montse Enguita. Organització: Cèntric Gastrobar
Cèntric Espai Cultural, a partir de les 21 h

DIMARTS 17 
ESPECTACLE: GNOMA

Espectacle de titelles on veure com  la 
gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda 
l’ocell, han construït una casa per viure 
juntes. 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h
Entrada: 4 €

TARDES A LA PLAÇA 
Activitats a l’aire lliure per a totes les edats. 
Pl. de la Remodelació, a les 19 h 

FESTIVAL DE POESIA: VLADIVOSTOK 
de Maria Cabrera i Irene Fontdevila
Espectacle poeticomusical amb 
poemes dits pels dits de Maria 
Cabrera, flamant guanyadora del 
premi Carles Riba 2017, i musicats de 
cap a peus passant pel cor d’Irene 
Fontdevila.
Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

DIMECRES 18 
DIVER-DIMECRES AL RIBERA! PÍCNIC PARTY
Prepararem un pícnic nutritiu i deliciós que després podrem 
menjar a la terrassa del Centre Cívic. Porteu tovallola o estora per 
relaxar-vos a la fresca i fer el pícnic com toca!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h

CINEMA I MÚSICA: CONQUISTA, CAMARERO I SU 
NUEVA PROFESION amb Réflex    
Tercera sessió del cicle dedicat a 
clàssics del cinema mut i bandes 
sonores creades per músics de la 
ciutat. En directe la banda sonora 
creada per tres curts de Charlot. 
La Capsa, a les 22 h 

DIJOUS 19 
TERRASSA D’ESTIU: ROCK & ROLL 

Vine a gaudir del rock & roll! Veurem 
els passos i coreografies bàsiques 
i participarem en una coreografia 
conjunta entre tots i totes!
Jardins de la Pau, a les 19 h

PREVIEW: 7È FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES  
Més informació: www.preview.cat
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h
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DIVENDRES 20
FESTA CLOENDA 
Festa de tancament de l’Escola Oberta d’Estiu amb espectacle 
d’animació i festa de l’escuma. 
Pl. de l’Amistat, a les 11 h

COSMECHEF 
Activitat de taller de cuina saludable. Cal inscripció prèvia 
Equipament Cívic Delta de Llobregat, a les 18 h

PARAULES A LA FRESCA: JAM DE RELATS, 
HISTÒRIES I TEATRES
Per acomiadar el cicle, vine i recita una cançó o interpreta un 
poema, a ritme de teatre. Us hi esperem!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 20.30 h

CINEMA A LA FRESCA
Pl. de l’Aigua, a les 21 h 

CICLE CINEMA SOCIAL COOP DE CAP: 
KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO
Pl. de Ramon Roigé i Badia, a les 22 h

DISSABTE 21 
CINEMA LLIURE A LA PLATJA
Sessió familiar amb la projecció de O MENINO E O MUNDO i 
del curt MEDIANOCHE, de Toni Morejón.
Platja del Prat, a les 21 h

CONCERT: NICO ROIG
Amb una llarga trajectòria com a músic professional en Nico 
Roig té un estil molt delicat i alhora poderós. Tot un fenomen!
La Capsa, a les 22.30 h

DIUMENGE 22 
XLII EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA 
D’ARTISTES DEL PRAT
Acte de cloenda de l’exposició amb 
l’entrega del premi especial del 
públic i l’artista XLII 2018.    
Centre d’Art Torre Muntadas, 
a les 12 h

TEATRE AL FONDO: A MI NO ME ESCRIBIÓ 
TENNESSEE WILLIAMS 
(PORQUE NO ME 
CONOCÍA)
Una dona d’edat indefinida 
explica les seves desil·lusions 
i s’emmiralla en la desmesura 
de les heroïnes de Tennessee 
Williams i en les dives de la 

cançó. Dansa, teatre gestual, text clàssic, playback, cançó en 
directe... 
Parc Fondo d’en Peixo, a les 19 h  

MICRO OBERT A LA TERRASSA 
Trobada musical oberta a bandes, cantautors i compositors. 
Tots els estils i nivells són benvinguts!
La Capsa, a les 20 h

DILLUNS 23 
MAGATZEM DE TEATRE: SENTADO EN LA 
SILLA DE CARA A LA PARED amb Bluelegged i Teatre 
Kaddish
Direcció: Montse Enguita. Organització: Cèntric Gastrobar
Cèntric Espai Cultural, a partir de les 21 h

DIMARTS 24
TARDES A LA PLAÇA 
Activitats a l’aire lliure per a totes les edats i amb música en 
directe. 
Pl. de la Remodelació, a les 19 h 

DIMECRES 25  
CINEMA I MÚSICA: 
EL MAQUINISTA DE 
LA GENERAL amb 
Lajonkollective
Última sessió del Cinema i 
Música, amb un clàssic de Buster 
Keaton i la interpretació en 
directe de Lajonkollective.

La Capsa, a les 22 h 

DIJOUS 26 
PREVIEW: 7È FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CURTMETRATGES
Més informació: www.preview.cat
Cèntric Espai Cultural, a les 22 h 
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DIVENDRES 27 
COSMECHEF 
Activitat de taller de cuina saludable. Cal inscripció prèvia 
Equipament Cívic Delta de Llobregat, a les 18 h

CINEMA A LA FRESCA
Pl. de la Remodelació, a les 21 h 

CICLE DE CINEMA SOCIAL COOP 
DE CAP 
Pl. de Ramon Roigé i Badia, a les 22 h 

RECORDS DE ROCK’N’ROLL: BLUE MAJERS 
EN DIRECTE
Músics veterans que demostren que la música no entén 
d’edats, ni d’èpoques. La millor forma de preparar-nos  per a 
les vacances.  
Patí de l’Artesà, a les 22 h

#NODJSESSION: JULIA CÁCERES
Dues hores de música on les dones són les protagonistes! 
La Capsa, a les 22.30 h

DISSABTE 28 
CINEMA LLIURE A LA PLATJA
Projecció d’UNA MUJER FANTÀSTICA i del curt 
AY EL CHACHO SÍ QUE SABE, de Rosa Delgado
Platja del Prat, a les 21 h

#DEMO amb MY FUNNY VALENTINE
Conjunt format per l’Anna Sánchez i la Rebeca Martínez que es 
proposen com a objectiu fer-nos cantar i passar una bona estona!  
La Capsa, a les 22.30 h 

SETEMBRE      
DISSABTE 1 
#NODJSESSION: ÓSCAR HIDALGO 
El millor del rap, trap, reggaeton, dancehall i R&B.
La Capsa, a les 22.30 h

DIUMENGE 2 
#DEMO amb CARENA
Quintet de música que s’embarca en un viatge i que explica 
històries a través de cançons que relaten els nostres camins 
de vida. 
La Capsa, a les 20 h

DIMARTS 4 
ESPECTACLE FAMILIAR: EN ATTENDANT COCO   

Un petit pirata, una noia jove i un malvat 
gelós són els protagonistes d’aquest 
espectacle de titelles deliciós per gaudir en 
família. 
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h 
Entrada: 4 €

DIMECRES 5 
MESTRE FABRA, CAÇADOR DE PARAULES!         

La Carola viu en una casa plena de 
llibres que amaguen coses màgiques i 
inimaginables. Una gran biblioteca que és 
del seu pare, un savi i un gran mestre de les 
paraules: Pompeu Fabra. 
Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

DIJOUS 6 
TERRASSA D’ESTIU: DANSA POLINÈSIA  
Petit tast dels principals moviments de la dansa polinèsia. Mostra, 
masterclass i coreografia conjunta. 
Jardins de la Pau, a les 19 h 

DIVENDRES 7 
DES-CONECTADOS

Inauguració de l’exposició del projecte de 
Juan Manuel López, on mostra situacions 
quotidianes i habituals de connexió i 
alhora desconnexió, a través de moments 
i escenes que passen habitualment 
desapercebudes.
Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h 

#NODJSESSION: CO-CREATIVA  
La Berta López ens farà una selecció de cançons per apropar-nos al 
tropicalisme, un moviment musical sorgit als 60, que barreja bossa 
nova, psicodèl·lia, rock and roll, i el fado portuguès.
La Capsa, a les 22.30 h 

DISSABTE 8 
#DEMO amb MELTING STATE
Un estil grunge i punk americà amb pinzellades post-punk, que de 
ben segur no us deixarà indiferents.  
La Capsa, a les 22.30 h 
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ACTIVITATS DE LLEURE 
D'ESTIU

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

JULIOL 2018

DIMARTS 3, 10, 17 i 24 DE JULIOL
BALLS EN LÍNIA (2 grups)
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
1r grup a les 9.30 h
2n grup a les 11 h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIMECRES 4, 11, 18 i 25 DE JULIOL
BALLS EN LÍNIA
Casal Municipal de Gent Gran El Remolar
De 17h a 18:30h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €      

DIMECRES 4, 11, 18 i 25 DE JULIOL
AULA OBERTA TIC
Casal Municipal de Gent Gran El Remolar
De 10.30 h a 12 h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades. Gratuït.      

DILLUNS 10 
COMMEMORACIÓ DIADA NACIONAL
Pl. del Mestre Joan Estalella 
A les 19 h, Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat
A les 20 h, Acte institucional i ofrena floral

#NODJSESSION: MALDITA CATASTRÓFICA 
L’alter ego de l’Stella Rubio tancarà la temporada d’estiu de 
les #NoDjSessions. 
La Capsa, a les 22.30 h 

DIMECRES 12
INICI INSCRIPCIONS CURSOS DE TARDOR 

DISSABTE 15  
AY EL CHACHO SÍ QUE SABE  
Passi del curtmetratge de Rosa Delgado Leyva i Berta 
Xirinachs Codina. 
Cèntric Espai Cultural, a les 20 h  

DIUMENGE 16
CONCERT FAMILIAR: SONA BACH  

Descobreix la música de Bach, 
en clau de jazz i interpretada 
amb instruments dels segles XX 
i XXI, de la mà del saxofonista 
Llibert Fortuny.
Cèntric Espai Cultural, 
a les 18 h. Entrada: 6 €

SET MANERES DE SER HAMLET
Josep Pere Peyró
Interpretació de diferents Hamlet en set escenes
diferents, un personatge que no sap si ser o no ser. 
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas,  a les 19 h
Entrada: 8 €

DISSABTE 22
LA JAULA DE LAS LOCAS 
La Noria Teatre ens presenta una versió d’aquesta esbojarrada 
comèdia per no parar de riure! 
Teatre Modern, a les 19 h. Entrada: 4 €

M

!

!

M

El Casal de Gent Gran Remolar i el Punt de la 
Gent Gran de Cases d’en Puig tancaran durant 
el mes d’agost.

Balls Cinema Dansa Exposicions Jocs Formacions Infantil Lectura Música Festes Populars Teatre Xerrades Activitats
extraordinàries

B C D E J F I L M P T X !

SETEMBRE 2018

DIMECRES 12 
PASSEJADA PEL RIU LLOBREGAT
Farem una passejada d’uns 6km pel riu Llobregat 
Informació i inscripcions: a partir de l’1 de setembre al
Programa de Lleure de la Gent Gran. Places limitades. Gratuït

DIJOUS 27  
PAELLA POPULAR
Paella popular per majors de 60 anys i les seves parelles al Parc Nou. 
Ball per la tarda. Recollida d’invitacions a Cases d’en Puig a partir 
del dimarts 18 de Setembre.  S’entregaran màxim 4 entrades per 
persona, prèvia presentació del DNI. 
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent Gran. 
Places limitades. Gratuït.

DIMARTS 18 i 25
TALLER DE DECORACIÓ 
Vine a fer una nova decoració per a la teva llar. Un quadre, un mirall....
et sorprendràs!
Casal Municipal de Gent Gran El Remolar: de 17 a 19 h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent Gran. 
Places limitades. 5 €.

RECORDEU!
Del 10 al 21 de Setembre podreu passar a apuntar-vos als tallers.

T

C T

http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/nodjsession-maldita-catastrofica
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/passi-del-curtmetratge-ay-el-chacho-si-que-sabe
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/concert-familiar-sona-bach
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/set-maneres-de-ser-hamlet-de-josep-pere-peyro
http://www.elprat.cat
http://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/la-jaula-de-la-locas-de-la-cia-la-noria-teatre-0
http://www.elprat.cat
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Les dates principals del calendari esco-
lar del curs vinent són les següents:  

[ Inici de classes: 
• 10 de setembre: escoles bressol muni-
cipals
• 12 de setembre: 2n cicle d’educació 
infantil, primària i secundària obligatòria
• 14 de setembre: batxillerat, cicles for-
matius de grau mitjà i superior d’arts 
plàstiques i disseny, curs de formació 
específic per a l’accés a cicles de grau 
mitjà, curs de preparació per a la in-
corporació als cicles formatius de grau 
superior i resta dels ensenyaments de 
règim especial
• 19 setembre, com a molt tard: centres 
i aules de formació de persones adultes
• 26 de setembre, com a molt tard: esco-
les oficials d’idiomes
[ Fi de classes: 21 de juny (les escoles 
bressol municipals finalitzaran el 28 de 

El Consell 
dels Infants 
tracta les 
xarxes socials

juny, amb escola d’estiu opcional). 
[ Vacances de Nadal: del 22 de desem-
bre al 7 de gener 
[ Vacances de Setmana Santa: del 13 
al 22 d’abril 

Festes locals i dies 
de lliure disposició

A nivell local, a través del Consell 
d’Educació Municipal, s’han determi-
nat que els tres dies de lliure disposi-
ció seran els dies 2 de novembre, 7 de 
desembre i 4 de març. Les festes locals 
seran l’1 d’octubre i el 10 de juny. 

Jornada intensiva

Els centres que facin jornada intensiva 
podran realitzar-la a partir del 10 de 
juny i/o el 21 de desembre i/o el darrer 
dia de curs, el 21 de juny ❧

Més informació a www.elprat.cat/educacio

Aquest curs, els nois i noies del Consell 
dels Infants han treballat sobre el bon 
ús de les xarxes socials i el ciberassetja-
ment: analitzant material videogràfic i 
debatent els aspectes a tenir en comp-
te i com abordar la sensibilització sobre 
aquest tema amb els seus companys i 
companyes. Aquest àmbit es desenvo-
luparà també durant el proper curs.

650 alumnes de 5è de primària de to-
tes les escoles del Prat han pres part en 
els tallers de participació de la Guia de 
Recursos Educatius de l’Ajuntament. 
Un dels objectius dels tallers és donar 
a conèixer el funcionament del Consell 

dels Infants i el seu pla de treball, per 
tal que l’alumnat pugui fer-hi suggeri-
ments i comentaris. Arran dels tallers, 
cada alumne/a pot presentar la seva 
candidatura al Consell i participar-hi a 

través del sorteig que, enguany, es va fer 
a finals de juny a la sala comunitària de 
l’escola Jaume Balmes ❧

Més informació a www.conselldelsinfants.elprat.cat

Calendari escolar del 
curs 2018-2019 al Prat
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Suport psicològic als infants de 
víctimes de la violència masclista

Quan en una llar es produeix una si-
tuació de violència masclista, no és 
només la dona qui la pateix, sinó tam-
bé la resta de membres de la família, 
especialment infants i adolescents, di-
rectament o indirectament. Pensant en 
aquests menors d’edat, l’Ajuntament 
ha posat en marxa dos projectes.

Durant els mesos de maig, juny i juliol 
s’estan fent tallers grupals adreçats a 
mares víctimes de violència i als seus 
fills i filles. Són espais setmanals, dife-
renciats i simultanis per a les mares i 
els menors, on es treballen els efectes 
nocius de la violència masclista. Les ses-

L’Ajuntament posa en marxa dos projectes adreçats als fills i filles de dones que 
pateixen o han patit agressions de gènere, ja que els infants també en són víctimes

sions es fan a les Cases d’en 
Puig i són possibles grà-
cies a la col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Fundació 
SURT i el Programa Caixa-
Proinfància de l’Obra Social 
de “la Caixa”.

Atenció 
psicològica

D’altra banda, l’Ajuntament 
ha reforçat l’equip del SIAD 
(Servei d’Informació i Aten-
ció a la Dona) per atendre 
els infants i adolescents fills 
i filles de dones que patei-
xen violència o altres situa-
cions de risc emocional. 

Aquesta assessoria està in-
tegrada en el mateix equip 
del SIAD, cosa que facilita 
l’aplicació dels plans de tre-
ball individuals i tranversals 
que es recomanen per a 
l’abordatge d’aquest tipus 
de problemàtica. Les pro-

fessionals del SIAD tenen una formació 
especialitzada en violència masclista i 
perspectiva de gènere.

Aquest servei, iniciat el 7 de maig pas-
sat, és gratuït i confidencial. Per accedir-
hi cal demanar cita a les Cases d’en Puig,  
tel. 93 379 00 50, ext. 5600, o enviant un 
missatge a siad@elprat.cat ❧

Els infants de famílies on es produeix violència de gènere en són víctimes directes o indirectes. 

Tallers grupals
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En el marco del Plan Local de Adapta-
ción al Cambio Climático (PLACC) de El 
Prat, que sigue los objetivos de las políti-
cas impulsadas por la Unión Europea, el 
Ayuntamiento está elaborando un estu-
dio para evaluar la vulnerabilidad de la 
ciudad frente a las olas de calor. 

El estudio analizará diez espacios pú-
blicos vulnerables al calor y propondrá 
las actuaciones oportunas para adaptar-
los a las posibles olas de calor (sombras, 
fuentes de agua, etc.).

En cuanto a las personas, el estudio 
identificará los sectores de población 
más sensibles (ancianos, niños, enfer-
mos...) y actualizará las medidas del Plan 
Básico de Emergencia Municipal.

Les previsiones climáticas 
predicen que cada vez 
serán más habituales 
y persistentes 

Este estudio se hace de forma transver-
sal entre los departamentos de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Servicios So-
ciales ante las proyecciones climáticas 
que prevén, entre otros riesgos, que las 
olas de calor serán cada vez más frecuen-
tes y persistentes en nuestro municipio. 

Paralelamente, el Ayuntamiento ya dis-
pone desde hace unos meses del Plan 
de Arbolado Viario, que incluye medidas 
como priorizar árboles que proporcio-
nen buenas sombras.

Se puede consultar el PLACC en el apar-
tado “Urbà” de www.elprat.cat ❧

El plan prevé, por ejemplo, crear más zonas sombreadas y cercanas a fuentes, donde poder 
refugiarse del calor.

Plan contra
las olas 
de calor
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Primera festa fi de curs 
d’estudiants

[ El dissabte 16 de juny va 
tenir lloc la festa de fi de 
curs dels i les estudiants del 
Prat. Unes 1.300 persones 
es van aplegar al parc 
Nou on una festa holi, 
actuacions d’estudiants i 
dj’s locals van concloure el 
curs escolar d’una manera 
lúdica i festiva.]

Punts de càrrega de 
bateries de cadires de 
rodes

[ Aquest estiu s’instal·laran tres 
punts de càrrega de bateries de 
cadires de rodes elèctriques al camí 
de la Platja. Els punts estaran ubicats 
a prop de la caseta de la Creu Roja, 
de l’Oficina de Turisme de Can 
Camins i dels horts lúdics. Aquesta 
instal·lació, pressupostada en gairebé 
25.000 €, es fa en compliment d’una 
de les 23 propostes més votades als 
pressupostos participatius, amb 150 
vots.]

Estels amb forma de falcó 
per allunyar els coloms 

[ L’Ajuntament del Prat, 
en col·laboració amb Aena 
i la finca de la Ricarda, 
ha fet una prova pilot per 
allunyar els tudons i els 
coloms urbans dels conreus 
de cereals. Aquest mètode 
dissuasori consisteix 
en instal·lar estels en 
forma de falcó, és a dir, 
espantaocells que, moguts 
pel vent, simulen el vol 
d’una au rapinyaire. Aquest 
mètode pot ser una alternativa o 
un complement a les batudes de 
caça que fa Aena per allunyar les 
aus de les pistes de l’aeroport, que 
travessen de camí als conreus.]

Salvo en casos de peligro de incendio o de suciedad

Nuevo criterio en la siega
para ganar en biodiversidad

El Ayuntamiento de El Prat ya está apli-
cando el nuevo criterio en las tareas de 
siega y desbroce sostenibles de espa-
cios marginales. Salvo en casos de ne-
cesidad por peligro de incendio o por 
razones higiénicas y de limpieza, se deja 
que la vegetacion siga su curso natural, 
sin intervenir. 

Este criterio pretende favorecer la bio-
diversidad de la flora y la fauna. Estas 
zonas con vegetación son vitales para 
muchos insectos polinizadores, sirven 
de refugio para múltiples invertebra-
dos, atraen a pájaros y a pequeños rep-
tiles y actúan como conectores biológi-
cos para muchas especies.

Este nuevo criterio, que cada vez se 
aplica en más municipios, ya es muy 
visible en márgenes de caminos como 
el de la playa. Esta primavera, tan llu-

viosa, hemos podido disfrutar de una 
vegetación muy diversa y abundante, 
con multitud de flores. Esta vegetación 
se seca en verano y se mantiene verde 
durante el invierno, siguiendo el ritmo 
de las estaciones.

Dos estudios en                                  
marcha

Para valorar la incidencia de este nuevo 
criterio de siega y desbroce y saber cuál 
es la respuesta de la vegetación y de 
los invertebrados, se están realizando 
dos estudios en casi ochenta puntos de 
nuestro término municipal. A finales de 
año dispondremos de un inventario de 
las especies de vegetación presentes, la 
abundancia de cada una, la presencia de 
alguna especie remarcable y su relación 
con los invertebrados presentes ❧
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Circulando más despacio 
por la ciudad, especialmente 
en la aproximación a 
los cruces, se reducirían 
sensiblemente los atropellos

CÓMO REDUCIR LOS ATROPELLOS

Un atropello a 30 km/h 
provoca la muerte del 
peatón en un 5 % de los 
casos. A 65 km/h los casos 
mortales suben al 85 %

A MÁS VELOCIDAD, MÁS MUERTES

Velocidad y alcohol al 
volante, bajo control
La Policía Local de El Prat realiza campañas y 
controles periódicos sobre dos de las principales
causas de accidentes de tráfico en la ciudad

El exceso de velocidad causa buena par-
te de los accidentes y atropellos de pea-
tones que se producen en la ciudad. En 
la colisión entre un vehículo que circula 
a 30 km/h y un peatón, solo en un 5 % 
de los casos hay repercusiones mortales, 
mientras que si el vehículo circula a 50 

km/h, en el 45 % de los casos el acciden-
te es mortal. Si circula a 65 km/h, el 85 % 
de los atropellos acaban en muerte. 

Circular más despacio

Respetar los pasos peatonales y circular 
a velocidades menores, especialmente 

en la aproximación a los cruces, reduciría 
considerablemente los atropellos. Del 9 
al 16 de mayo de este año, la Policía 
Local de El Prat, en coordinación con el 
Servicio Catalán del Tráfico, realizó una 
campaña de control sobre la velocidad. 
En total se controlaron 4.179 vehículos y 
se efectuaron 190 denuncias, lo que re-
presenta un 4,55 % del total de los con-
troles. Este porcentage se sitúa dentro 
de los márgenes del resto del país.

También existe una relación impor-
tante entre los accidentes de tráfico y la 
conducción bajo los efectos del alcohol 
u otras drogas. A fin de prevenir y con-
cienciar a los conductores, la Policía Lo-
cal, también conjuntamente con el Ser-
vicio Catalán del Tráfico, llevó a cabo una 
campaña de controles de alcoholemia 
entre los días 18 y 24 de junio ❧

Control de alcoholemia de la Policía Local de El Prat.
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El Pla de Dinamització 
Comercial 2018 fomenta 
un model de comerç urbà 
més atractiu i consolidat

PLA DE DINAMITZACIÓ 

La música, el teatre, la 
màgia i la gastronomia 
de proximitat ajudaran a 
dinamitzar les activitats   

ARTS EN VIU I GASTRONOMIA

A l’estiu, viu el 
comerç del Prat!
Diverses associacions de comerciants de la ciutat 
i l’Ajuntament organitzen activitats variades per
promoure el comerç de proximitat i de qualitat

Les associacions de comerciants del 
Prat, amb el suport de l’Ajuntament, or-
ganitzen al llarg de l’estiu múltiples acti-
vitats de promoció del comerç de proxi-
mitat. Aquestes activitats s’emmarquen 
dins del Pla de Dinamització Comercial 
2018, que té per objectiu assolir un mo-

del de comerç local més atractiu i con-
solidat en la trama urbana, que satisfaci 
les necessitats de consum i serveis de la 
ciutadania.

[ Shopping Night al Nucli Antic. El 30 
de juny, de 20 a 24 h, podrem gaudir 

d’una nit de compres amb les millors 
ofertes i descomptes de les botigues de 
l’Associació de Comerciants del Carrer 
de Ferran Puig i d’una variada oferta 
gastronòmica de productes frescos i de 
proximitat a càrrec de l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Municipal. Hi 
haurà música en viu, màgia i teatre.

[ Festa Blanca a Ferran Puig. El 14 de 
juliol, de 18 a 24 h, les botigues d’aquest 
carrer es decoraran amb un ambient 
bohemi i creatiu, amb exposicions 
d’artistes i actuacions musicals.

[ Nit de Tapes al mercat municipal i 
Fora Estoc a Ferran Puig. L’1 de setem-
bre, de 18 a 24 h, hi haurà descomptes a 
les botigues de Ferran Puig i degustació 
de tapes de gastronomia de proximitat 
al mercat municipal. 

[ Festa del Comerç Solidari. El 15 de 
setembre, de 10 a 14 h, la pl. de Blanes 
acollirà un mercat artesà, botigues, es-
pectacles i tallers infantils. Ho organitza 
l’Associació Prat Gran Comerç ❧

Shopping Night al carrer de Ferran Puig l’estiu del 2017.
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El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat ofereix una pro-
gramació de formació per al trimestre 
de tardor, adreçada a emprenedors/es, 
empresaris/àries  i  comerciants de la 
ciutat. El programa s’adreça tant a les 
empreses de creació recent com a les 
persones que tenen en ment crear-ne 
una de nova. 

A l’oferta formativa, que podeu con-
sultar en el quadre adjunt, hi trobareu 
tallers relacionats amb les marques i 
noms comercials, les xarxes socials apli-
cades a l’empresa, la venda en línia de 
productes o serveis, i la definició de mo-
dels de negoci. 

Tallers gratuïts sobre 
patents i marques, xarxes
socials, venda en línia 
i models de negoci

La inscripció és gratuïta i les places estan 
limitades a 15 per taller. Us hi podeu ins-
criure a online.elprat.cat.  Hi obtindreu 

més informació al Centre de Promoció 
Econòmica, c. de les Moreres, 48. Tel.: 934 
786 878 elpratempren@elprat.cat ❧

Formació per
a persones 
emprenedores

9.30 -12.30 h Introducció a les Patents i Marques per 
a autònoms, pimes i emprenedors. Visió 
general sobre els diversos tipus de títols de 
propietat industrial que poden registrar-se: 
patents, marques i dissenys industrials, en 
l’àmbit nacional, comunitari i internacional.

25 de 
setembre

14.15-16.45 h Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu 
negoci. Aprendre en profunditat les dues 
xarxes socials més utilitzades. Conèixer tant la 
part tècnica com la referent a la comunicació 
per poder utilitzar-la en el dia a dia amb èxit.

29 i 31 
d’octubre 
5, 8 i 12 de 
novembre

9.30 -12.30 h Coneix els requisits legals i fiscals de 
la venda en línia. Aclarir els aspectes 
legals i fiscals que s’han de tenir en 
compte per començar la venda i/o 
la prestació de serveis en línia.

14 i 21 de 
novembre

9.30 -12.30 h Model de negoci Canvas . Aprendre a 
utilitzar una eina per generar models de 
negoci amb una proposta de valor per 
als clients dels productes i/o serveis.

28 de 
novembre
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Conxita Herrero,
dibuixant i música

La Conxita és una noia de 25 anys 
que forma part d’aquesta joventut 
pratenca que té idees i ganes de 
dur-les a terme, que s’atreveix amb 
tot, que no té vergonya d’obrir noves 
facetes personals, que transmet 
vitalitat i alegria, que té molts 
projectes, que és reivindicativa, que 
compta amb una gran imaginació 
i una formació professional que li 
permet triomfar en allò que fa. 

“A ningú li 
agrada que 
li diguin 
masclista, 
però de 
vegades té 
resultats 
positius”
FOTO: ALEJANDRA PASTRANA
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Aquest estiu podeu veure una part de l’obra de 
la Conxita Herrero en les diverses il·lustracions 
que formen part de la campanya municipal “Viu 
l’estiu al Prat”. La Conxita és una dibuixant que, 
malgrat la seva joventut, ja està col·laborant en 
diversos mitjans de comunicació i en publica-
cions d’àmbit estatal i internacional, i va estar 
nominada com a autora revelació al Saló Inter-
nacional  del Còmic de Barcelona l’any 2017. 
Al Prat, la Conxita ha col·laborat en el projecte 
“Flamarades”. També està fent interessants in-
cursions en el món de la música, en què ha for-
mat el grup Tronco, un projecte que comparteix 
amb el seu germà Fermí. La discogràfica Elefant 
Records els ha publicat un primer disc i el setem-
bre vinent veurà la llum el segon. 

Com ha estat la teva trajectòria formativa 
com a dibuixant?
Després de passar per l’Escola del Parc i per 
l’Institut Baldiri Guilera, tots dos aquí al Prat, 
vaig fer el batxillerat artístic a l’Escola Massana 
de Barcelona i després vaig marxar a Madrid, on 
em vaig graduar en Belles Arts a la Universitat 
Complutense. Haig de dir que una de les bones 
experiències per a la meva formació va ser estar 
a l’Escola d’Arts del Prat i tenir com a professora 
la Rosa Mayol: va ser molt bona professora i me 
l’estimo moltíssim! 

Com vas començar en el món de l’art? 
Havent acabat l’ESO, estava dubtant entre estu-
diar ciències o art. En aquell moment vaig guan-
yar un concurs organitzat per l’Escola d’Arts del 
Prat, en què s’havia de dibuixar un punt de lli-
bre, i vaig pensar, “si guanyo un concurs, és que 
dec ser bona”, i vaig tirar per aquí. De vegades, 
coses petites et fan decidir un camí a seguir. I 
aquest va ser el meu cas.

I com et vas introduir dins del món del 
dibuix?
Mentre estudiava Belles Arts, a Madrid, vaig co-
mençar a fer fanzins, que són unes publicacions 
fetes amb pocs mitjans, d’una tirada reduïda i 
que tracten temes culturals, des d’una vessant 
més aviat alternativa. Amb unes companyes 
de facultat vaig crear una editorial i vàrem co-
mençar a moure els nostres fanzins per festi-
vals, botigues de còmics... Així ens vam donar a 
conèixer i em van començar a contractar per fer 
cartells i altres productes.

Vas editar un còmic, Gran bola de hela-
do, que s’ha editat també a França i ara 
es traduirà a l’italià. Com és aquest llibre 

que està tenint tant èxit?
Són històries curtes, podríem dir-ne autobio-
gràfiques, en les quals explico coses que passen 
a una noia. Aquest llibre té molts escenaris del 
Prat, com per exemple la torre Muntadas, la 
“Zonilla”... Quan vaig pel carrer, vaig fent fotos 
i després aquests llocs em serveixen per situar-hi 
els personatges. 

Els teus personatges sempre són reflex de 
la gent del carrer, deixant de banda els es-
tàndards de bellesa que trobem en altres 
il·lustracions.
Sí. Molts cops m’he sentit malament per no ser 
prou alta, prou llesta... I he arribat a la conclusió 
que cadascú té el que té. Penso que, per sort, 
cada cop es respecta més l’aspecte de cadas-
cú i està canviant el cànon de bellesa. Les noies 
joves ho tenen clar i exemples com el d’Amaia, 
la guanyadora d’Operación Triunfo, que deia 
que no es depilava, ajuden a aquest canvi i a 
l’apoderament de l’aspecte personal fora dels 
cànons que ens imposen. Estan passant coses 
molt interessants. 

Tu estàs molt posicionada com a jove fe-
minista. Un vídeo teu en el qual reivindi-
ques la manca de dones reconegudes en 
el món del còmic, durant el lliurament de 
premis del FICMA, s’ha fet viral. Com va 
anar?
Va ser quan vaig estar nominada com a auto-
ra revelació. No vaig guanyar, però vaig tenir 
l’oportunitat de parlar, i allà, envoltada dels 
organitzadors i del jurat, que tots eren homes, 
vaig fer notar que de 35 nominats només tres 
érem noies, quan hi ha moltes dones fent co-
ses molt bones en l’àmbit del còmic. No els va 
agradar el que vaig dir, però aquest any hi ha 
hagut més dones al FICMA. És incòmode que et 
diguin masclista, però de vegades els resultats 
són positius.

Com vius aquest moment en el qual mol-
tes joves esteu reivindicant els valors del 
feminisme?
Amb molta emoció. Veure tantes noies joves a la 
manifestació contra la sentència de la Manada, 
acompanyant la víctima i reivindicant els nostres 
drets, fa plorar. Sé que jo mateixa tinc compor-
taments masclistes i moltes contradiccions, però 
soc molt idealista i lluito per millorar ❧

[ Dolors Pérez Vives ]                              

Blog de Conxita Herrero: http://megaqu.blogspot.com/
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soc molt idealista i 
lluito per millorar.

Molts cops m’he 
sentit malament per 
no ser prou alta, prou 
llesta... I he arribat a la 
conclusió que cadascú 
té el que té. Penso que, 
per sort, cada cop es 
respecta més l’aspecte 
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Un miler de nens i nenes han participat en la 
cloenda conjunta dels Jocs Esportius Escolars (JEE) 
d’aquest curs, que s’ha celebrat a la pista d’atletisme 
Moisés Llopart del CEM Sagnier. La festa ha aplegat, 
per primera vegada, els i les esportistes de totes 
les modalitats que han participat als Jocs: futbol 
sala, bàsquet, karate, voleibol, gimnàstica rítmica, 
triatló, etc. Als JEE d’aquest curs han participat més 
de 2.000 alumnes de diferents escoles i entitats 
esportives de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv 

                                               CLOENDA DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS SEMINARI DE KARATE AMB LA NÚMERO 1, SANDRA SÁNCHEZ

L’AE Karate Prat ha organitzat per segon any consecutiu un 
seminari de ‘kates’ impartit per Sandra Sánchez, número 1 
del món de l’especialitat, i pel seu entrenador i seleccionador 
nacional absolut de ‘kates’, Jesús del Moral. Aquest entrenament 
d’alt rendiment al pavelló Joan Busquets ha reunit prop de 
70 participants, els 15 alumnes del club pratenc especialitzats 
en ‘kates’ i karateques arribats d’arreu d’Europa i de Mèxic. 

Nou esportistes del Gym Alex de la nostra ciutat han 
participat a l’Open World Championship d’arts marcials, 
celebrat a Reus, on han aconseguit 9 medalles: 4 ors (Said 
Kaadouch, Joan Rene, Àlex Peñaranda i Raduan Acheppa), 
2 plates (Hugo Colorado i David Caballero) i 3 bronzes 
(Said Kaadouch, Salman Kabalou i Karlos Vallverdú). 

                                               MEDALLES PRATENQUES D’ARTS MARCIALS

ELS MÀSTERS DEL CN PRAT, AL “TOP TEN” MUNDIAL

La Federació Internacional de Natació (FINA) ha publicat 
les classificacions de la categoria màster del 2017, 
on apareixen les 10 millors marques aconseguides 
durant tot l’any arreu del món en cada prova, tant 
individual com en relleus, classificades entre piscines 
de 25 i 50 metres. Els màsters (categoria de veterans) 
del Club Natació Prat han aconseguit la sisena plaça 
en el relleu 4x200 lliures mixtos a la categoria +120, 
modalitat de relleu en la qual 4 nedadors —2 nois 
i 2 noies—, les edats dels quals sumin entre 120 i 
159 anys, han de nedar 200 metres cadascun.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ ADAPTADA 

La piscina del Fondo d’en Peixo ha acollit, per tercer 
any consecutiu, el Campionat de Catalunya de Natació 
Adaptada en piscina descoberta. Hi han participat 431 
nedadors i nedadores amb discapacitat intel·lectual 
pertanyents a 18 clubs i escoles d’educació especial 
d’arreu de Catalunya. El campionat ha estat organitzat per 
l’ACELL, la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts 
Psíquics, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat 
i Special Olympics Catalunya. Vídeo a www.elprat.tv

TENNIS TAULA 

El Club Tennis Taula Prat ha tancat una de les millors 
temporades de la seva curta història. El club ha competit 
amb un equip a Tercera Divisió Nacional, categoria d’àmbit 
autonòmic, i l’equip que juga a Segona A Provincial ha acabat 
subcampió i assolit l’ascens a Primera Provincial. El club ja 
treballa en el Torneig de Tennis Taula que organitza cada 
mes de setembre amb motiu de la Festa Major del Prat. 
Enguany, la cita serà el 8 i 9 de setembre al Joan Busquets.

TORNEIG D’HOQUEI PATINS

El Club Hoquei Prat ha acomiadat la temporada amb el 
tercer torneig d’hoquei base celebrat al Sagnier, on han 
participat els clubs Sant Josep de Badalona, Congrés, 
Maristes de Sant Joan, Caldes de Montbui i Martinenc, a 
més dels equips base del club pratenc. Enguany, el Club 
Hoquei Prat està format per 45 jugadors i jugadores, 
repartits en els equips federats prebenjamí i prebenjamí 
iniciació i el recentment creat aleví. Vídeo a www.elprat.tv

25è OPEN CALAMAR 4X4 VÒLEI PLATJA

L’Open Calamar 4x4 de vòlei platja ha arribat a la 25a edició: 
un quart de segle de vòlei platja al Prat i de voleibol a 
la ciutat en aquest 2018, en què també els Víkings Vòlei 
Prat celebren els 25 anys. En l’edició d’enguany han 
participat més de 220 jugadors i jugadores repartits en 
49 equips, 25 que han competit en la categoria open 
(mixta) i 24 a la femenina. Vídeo a www.elprat.tv
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