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Educació, cultura i comunitat com
a projecte estratègic de ciutat
El programa municipal Interseccions acaba d’iniciar el segons curs
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[ Emergències
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[ Ajuntament - OIAC (Oficina
d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ 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
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
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Novetats del nou curs escolar 2018-2019.
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Forta presència pratenca a les actuacions de Festa Major (Foto: Joan Chamorro i Andrea Motis).
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Una Festa Major amb un
fort component potablava
Els pratencs i pratenques són un cop més els protagonistes de la Festa Major. Més enllà
d’entitats i col·lectius que organitzen activitats, ho són en molts àmbits de la Festa

Les pinzellades de Cristina Ban Ban, jove
artista pratenca que treballa a Londres,
han creat la imatge d’aquesta Festa Major, inspirada en els seus records de les
festes, on les figures de la cultura popular són les protagonistes. Altres creadors
locals seran presents també el diumenge
al matí a la pl. de Pau Casals a l’Aparador,
petit mercat d’artesania i art.
Altres noms ben coneguts seran protagonistes sobre els escenaris. L’Alfred
García, participant a Operación Triunfo,
donarà el tret de sortida de la Festa Major com a pregoner i per fer-nos ballar la
nit de dissabte a l’escenari de l’estació. No
serà l’únic potablava sobre aquest escenari: els DJ de l’espai més festivalero de
la festa són pur talent local: d’una banda,
l’Albert i l’Èric formen els Prat Lessons, i de
l’altra, el Gabri Guerrero i el seu alter ego,
GzZ! DJ, no ens deixaran parar de ballar.
Un altre dels moments per gaudir i descobrir les creacions locals serà el Festival
Meló_dia, que torna el dissabte al parc
Fondo d’en Peixo: més de tres hores per
gaudir d’algunes de les bandes de la ciutat amb estils, edats i sons diferents.
A l’espai de Músiques al Parc, el dilluns
ens endinsarem en el món musical de David Faure, pratenc que arriba al concertvermut amb una proposta eclèctica que
barreja sons instrumentals i cants folk i
experimentals. El teatre i l’humor pratenc
també tindran el seu espai al Fondo amb
les actuacions de Puro Teatro, Mikel Nai,
Dani Luna, Miki i Paco el Flaco.
El piromusical clourà la nostra festa,
però abans podrem gaudir d’un espectacle protagonitzat per un altre artista pratenc: el grup de Joan Chamorro i Andrea
Motis posaran les darreres notes musicals a la plaça de la Vila.
Un any més, la Festa és de les pratenques i pratencs. És nostra! Gaudim-la!

❧
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Alfred Garcia,
imatge del
festival
Meló_dia de
l’any passat i
David Faure.
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A

caba de començar un nou curs escolar i, com sempre, ho ha fet amb el compromís de l’equip de govern
municipal d’implicar-s’hi i contribuir en tot allò que pugui per tal d’assolir els importants reptes que l’educació
planteja en aquest segle XXI.
La nostra societat, la del Prat i la de tot el país, està patint un procés en el qual cada cop hi ha més desigualtats
socials, i els governs, en totes les seves administracions, tenim la responsabilitat política de corregir aquestes
diferències que generen infelicitat i vulnerabilitats de tota mena a les persones.

Estem convençuts que sí que
es pot canviar el món si ens
esforcem en una educació
en coneixements i en valors
i sensibilitats per als nostres
infants.

No hi ha cap possibilitat de generar aquest important canvi social si no és a partir de l’educació. Al Prat
tenim un repte, que és intentar construir un projecte de ciutat col·lectiu, que només és possible si té objectius
compartits. També ha de tenir la voluntat d’incorporar cada cop més actors culturals, socials i econòmics. Aquest
propòsit pot semblar utòpic, però no ens ho sembla perquè estem convençuts que sí que es pot canviar el món
si ens esforcem en una educació en coneixements i en valors i sensibilitats per als nostres infants. Aquest és el
projecte educatiu ambiciós i realista en què estem treballant com a ciutat i que anomenem Interseccions, un
projecte on educació, cultura i comunitat van de la mà amb l’objectiu de construir una societat del benestar més
justa i solidària. I aquest projecte no el podem dur a terme sols, sinó que ho hem de fer al ritme dels consensos
als quals siguem capaços d’arribar amb les entitats culturals, esportives, socials i pedagògiques, que han de
portar els seus coneixements a les aules.
Un país que vol ser un país de qualitat i benestar, compromès amb el canvi i la transformació social, és un país
que promou, prestigia i protegeix la seva educació pública, els seus docents i tota la comunitat educativa. I
aquest és el país que vol el Prat.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Nou curs, noves il·lusions, nous
reptes

A

caba de empezar un nuevo curso escolar y, como siempre, lo ha hecho con el compromiso del equipo de gobierno
municipal de implicarse y contribuir en todo lo que pueda para alcanzar los importantes retos que la educación
plantea en este siglo XXI.

Estamos convencidos de
que sí se puede cambiar el
mundo si nos esforzamos
en una educación en
conocimientos y en valores y
sensibilidades para nuestros
niños y niñas.

Nuestra sociedad, la de El Prat y la de todo el país, está sufriendo un proceso en el que cada vez hay más
desigualdades sociales, y los gobiernos, en todas sus administraciones, tenemos la responsabilidad política de
corregir estas diferencias que generan infelicidad y vulnerabilidades de todo tipo a las personas.
No hay ninguna posibilidad de generar este importante cambio social si no es a partir de la educación. En El Prat
tenemos un reto, que es intentar construir un proyecto de ciudad colectivo, que solo es posible si tiene objetivos
compartidos y que debe tener la voluntad de incorporar cada vez a más actores culturales, sociales y económicos.
Este propósito puede parecer utópico, pero no nos lo parece porque estamos convencidos de que sí se puede
cambiar el mundo si nos esforzamos en una educación en conocimientos y en valores y sensibilidades para
nuestros niños y niñas. Este es el proyecto educativo ambicioso y realista en el que estamos trabajando como
ciudad y que llamamos Interseccions, un proyecto donde educación, cultura y comunidad van de la mano con
el objetivo de construir una sociedad del bienestar más justa y solidaria. Y este proyecto no lo podemos hacer
solos, sino que debemos hacerlo al ritmo de los consensos a los que seamos capaces de llegar con las entidades
culturales, deportivas, sociales y pedagógicas, que deben llevar sus conocimientos a las aulas.
Un país que quiera ser un país de calidad y bienestar, comprometido con el cambio y la transformación social, es
un país que promueve, prestigia y protege su educación pública, a sus docentes y a toda la comunidad educativa.
Y ese es el país que quiere El Prat.
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FOTO DE PORTADA: Participants en el projecte d’arts
visuals de l’escola Jaume Balmes.
En aquesta pàgina, una auxiliar de conversa en anglès
a l’escola Galileo Galilei.

Les 4 claus
[1]
Interseccions considera
l’educació i la cultura
com a eixos estratègics
de ciutat i motors de
transformació social.

[2]
El programa va arribar
el curs passat a més de
5.300 alumnes, gràcies a la
implicació de 430 docents i
60 tècnics i col·laboradors.

[3]
Totes les accions del
programa es dissenyen i

Comença el
segon curs
del programa
municipal
Interseccions:
educació, cultura
i comunitat

es desenvolupen a partir
de la col·laboració de
persones i professionals
del món educatiu i
cultural de la ciutat.

[4]
Aquest curs es vol
potenciar més la
participació de les
associacions de famílies
d’alumnes i dels centres
culturals, per enriquir i
estendre el programa.

F

a pocs dies que ha començat el curs
escolar 2018-2019 i, amb ell, la segona
temporada del programa municipal
d’educació, cultura i comunitat, batejat
amb el nom d’Interseccions.
Amb aquest programa, l’Ajuntament
es respon a la pregunta de quina ciutat volem construir i quin paper juguen
l’educació i la cultura en aquesta construcció. I la resposta és que hi juguen un
paper essencial i estratègic, com a motors de transformació social.
Interseccions és un projecte educatiu
global de ciutat que pretén millorar la
qualitat de vida de les persones a partir
del treball conjunt i corresponsable entre el món educatiu i cultural, fomentant

el pensament crític i afavorint l’accés a
les pràctiques culturals i educatives a
tothom.
El curs passat, aquest ambiciós programa es va posar en marxa amb l’objectiu
prioritari que l’alumnat de les escoles
del Prat tingui més accés i interès per la
cultura i més coneixement de l’entorn
social i cultural de la ciutat. L’experiència
del curs passat, considerada un èxit per
l’Ajuntament i la comunitat educativa,
continuarà aquest curs amb més programes, iniciatives i activitats.
Si fa dos cursos el programa Interseccions es va definir i organitzar i si el curs
passat va començar a caminar i va posar l’accent en la relació amb els centres
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educatius, aquest curs està previst potenciar la relació amb els centres culturals i les famílies dels i les alumnes.
Un primer any d’èxit amb
5.300 alumnes i 42 accions
Durant el curs passat, el programa Interseccions va desenvolupar 42 accions, la
gran majoria projectes que es van desenvolupar dins dels centres educatius
de la ciutat. En total hi van participar
60 comunitats (equipaments culturals,
centres educatius, associacions de famílies, entitats...). L’Interseccions va arribar

el curs passat a més de 5.300 alumnes,
gràcies a la implicació de 430 docents i
60 tècnics i col·laboradors.
També es van desenvolupar múltiples
espais de disseny o laboratoris d’idees i
projectes, alguns dels quals s’aplicaran
per primer cop aquest curs. El valor
d’aquest conjunt d’accions és que s’han
dissenyat i desenvolupat a partir de la
col·laboració de persones i professionals
del món de l’educació i la cultura del
municipi. En aquest espai d’intersecció
es generen propostes educatives més
significatives i transformadores.

Anglès, teatre, música,
dansa, arts plàstiques...
Entre els projectes més destacats de
l’any passat i que continuaran enguany
hi figura el d’auxiliars de conversa en
anglès, amb la incorporació a les aules
de persones nadiues en llengua anglesa. Més enllà de la gramàtica, els i les
auxiliars promouen de manera amena
la pràctica oral d’aquest idioma entre
petits grups d’alumnes.
L’èxit d’aquesta iniciativa ha estat tal
que, si el curs passat hi van participar 7
centres educatius, enguany es doblarà

Una dona
voluntària
participa en
el programa
Lècxit de
suport a la
lectura.
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Laboratoris d’idees
i projectes
El projecte Interseccions està viu i és canviant. Els
anomenats “laboratoris” —o “minilaboratoris”,
quan són més reduïts— són espais de treball
on es proposen i treballen idees per a futurs
projectes o per millorar els actuals, partint de
les necessitats o mancances detectades en
l’àmbit educatiu. Els laboratoris estan integrats
per persones relacionades amb els àmbits de la
cultura, l’educació i el teixit associatiu pratenc.
Aquest curs es posaran en marxa 4 projectes
en xarxa de ciutat de l’àmbit de la lectura,
el coneixement de la ciutat, la ciència i la
tecnologia i l’anglès, que han estat fruit d’aquests
laboratoris. També dos projectes artístics nous
a Can Rigol i a l’Institut Baldiri Guilera han
estat pensats en aquests espais col·laboratius.

el nombre d’auxiliars de conversa, que
entraran a 6 centres educatius més i a la
Biblioteca Antonio Martín.
Una altra iniciativa molt positiva ha estat el projecte Teatre a l’Escola, de la mà
del Teatre Kaddish. A través d’aquesta
art escènica, els nens i nenes adquireixen competències (expressió oral, memorització, psicomotricitat, treball en
grup...) i potencien la seva creativitat,
imaginació i interès per la cultura. A més,
les representacions finals davant de pares i mares acosten a l’escola les famílies,
que també participen en l’elaboració de

l’escenografia o del vestuari.; un exemple clar que reuneix els tres conceptes
bàsics d’Interseccions: educació, cultura
i comunitat.
Un altre projecte que repeteix aquest
curs és Entreinstruments, que de la
mà de l’Escola d’Arts en Viu (antiga Escola Municipal de Música) potencia
l’aprenentatge d’instruments musicals
de vent, corda i música tradicional i posa
en contacte alumnes d’escoles diferents.
Diversos projectes s’emmarquen
dins de l’àmbit de les arts plàstiques i
visuals, de la mà de l’Escola d’Arts del

Prat i UNZIP Arts Visuals. Metodologies
artístiques i educatives es fusionen per
enriquir l’aprenentatge dels infants i
despertar-los la curiositat per l’art, amb
la implicació de les entitats dels barris i
les famílies.
La lectura —amb el conegut projecte
Lècxit com a far—, el coneixement de
la ciutat, o la ciència i la tecnologia, són,
entre altres, àmbits en què Interseccions
també ha desenvolupat accions durant
aquest curs

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Projecte
Connexions
del curs passat,
realitzat a
l’Institut
Estany de
la Ricarda,
durant la seva
presentació
a l’auditori
del Cèntric.
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Els 5 àmbits
d’Interseccions
Interseccions es desenvolupa en relació
amb cinc àmbits de coneixement, generant
espais d’aprenentatge i pràctica cultural
en què es vinculen centres educatius,
equipaments culturals, comunitats i ciutat:
[ Educació en les arts
[ Lectura
[ Coneixement de la ciutat
[ Impuls de l’anglès
[ Coneixement científic, tècnic i digital
Més informació:
Trobareu informació completa sobre
el programa Interseccions al web
www.elprat.cat/interseccions,
twitter @interseccions_ i
www.facebook.com/interseccionselprat/

Una de les
sessions del
laboratori
científic,
tècnic i
digital, de
preparació
d’idees i
projectes.

Classe de matemàtiques a 4t de primària de l’Escola Galileo Galilei.

Igualtat d’oportunitats i èxit
12 educatiu, objectius del curs
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L’Ajuntament del Prat manté i amplia les beques i ajuts a famílies i centres docents
per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tot l’alumnat de la ciutat

Un total de 8.839 alumnes de 0 a 16 anys
han començat aquest nou curs 20182019 al Prat: 512 a les escoles bressol
municipals, 5.831 a educació infantil i
primària i 2.496 a ESO.
L’oferta de batxillerat és de 700 alumnes, de 1.570 a la formació professional,
de 60 en programes de formació i inserció, de 960 a l’Escola Oficial d’Idiomes i
de 795 en ensenyaments per a persones
adultes. L’oferta es completa amb 35 places per al curs d’accés a grau superior i
12 per a l’itinerari formatiu específic.
Més ajuts i beques
L’Ajuntament del Prat ofereix subvencions i ajuts per a l’escolarització. Hi
destina un pressupost de 181.000 € que,
entre altres objectius, es dedica a projec-

Renovació
dels patis
Durant l’estiu s’han renovat tots
els patis escolars —bàsicament,
instal·lació de joguines i pintura de
jocs de terra i de línies esportives—.
Aquest projecte s’ha elaborat amb
la col·laboració de la comunitat
educativa de cada centre i s’ha
personalitzat per a cada escola en
funció de les seves necessitats.
Durant el curs, i fruit dels procés
dels pressupostos participatius,
es dotarà els centres educatius
d’infantil i primària de mobiliari
que s’instal·larà als patis.

tes pedagògics dels centres educatius,
a projectes educatius de les AMPA/AFA,
a ajuts per a material i llibres i a beques
per als estudis superiors.
L’Ajuntament també ha destinat uns
227.000 € a garantir a tots els infants i
joves l’accés a activitats de lleure, esportives i de formació artística de la
ciutat. D’aquest import total, 66.000 €
han estat per a la campanya d’estiu i
161.000 € per a la realització d’activitats
extraescolars, el que representa un 24 %
d’increment respecte dels ajuts atorgats
el curs passat.
Tarifació social a les
escoles bressol
L’Ajuntament manté, com cada any, la tarifació social a les escoles bressol munici-

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A TOTHOM

L’Ajuntament ha destinat
161.000 € perquè cap infant
es quedi sense activitats
extraescolars, un 24 %
d’increment respecte dels
ajuts atorgats el curs passat

PROMOCIÓ DE L’ÈXIT ESCOLAR

Aquest curs es faran 21
tallers de suport a la
promoció de l’èxit escolar,
que atendran al voltant de
300 alumnes de primària i
secundària en grups reduïts
NOU MOBILIARI ALS PATIS

Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Salvador Dalí consulten les llistes de classe el primer dia de curs.

Durant el curs, i fruit dels
procés dels pressupostos
participatius, es dotarà els
centres educatius d’infantil
i primària de mobiliari que
s’instal·larà als patis

EL PRAT
Igualtat d’oportunitats i
millora de l’èxit educatiu

Nous jocs instal·lats al pati de l’escola Sant Jaume.

pals. Bonifica des d’un 15 % a un 65 % el
preu d’escolaritat, en funció de la renda
i del nombre de membres de la família.

Durant l’any passat un 27,66 % de famílies es van acollir a aquest ajut, percentatge similar al d’aquest any.

Durant el curs, l’Ajuntament seguirà
oferint diferents projectes per garantir
la igualtat d’oportunitats i la millora de
l’èxit educatiu de l’alumnat. En aquest
sentit, dins del Pla Educatiu d’Entorn del
Prat, els 21 tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar atendran al voltant
de 300 alumnes de primària i secundària
en grups reduïts. L’objectiu és desenvolupar accions per potenciar aspectes com la competència lectora, hàbits
d’organització d’estudi o de reforç de la
llengua i coneixement de l’entorn per a
nois i noies nouvinguts/des.
Pel que fa al suport a l’alumnat que
cursa educació postobligatòria es mantenen les dues línies existents: ajuts amb
els llibres i materials i suport a l’estudi a
les tardes.
L’Ajuntament també dona continuïtat
a les accions que impulsen la qualitat
educativa, oferint als centres educatius al
voltant de 160 propostes pedagògiques
que complementen la seva tasca educativa a través del Catàleg d’Activitats
Educatives.
[continua a la pàgina 14]
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[ve de la pàgina 13]

Remodelacions i
obres de millora
Durant l’estiu s’han fet obres i tasques
de millora a tots els centres educatius
de la ciutat, amb una inversió municipal
de gairebé 1,5 milions d’euros. A tots
els centres s’han instal·lat nous sistemes
de megafonia, s’ha pintat i s’ha millorat
l’eficiència energètica. A l’institut escola del Prat s’ha remodelat el gimnàs i a
l’escola bressol El Cabusset s’ha canviat
tot el terra.
D’altra banda, les obres del nou institut
de secundària continuen en marxa per
tal que entri en funcionament el proper
curs escolar.
Camins escolars segurs
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Aquest curs s’inicia un projecte de gran
recorregut, l’elaboració de camins escolars, sorgit dels pressupostos participatius. Hi intervindran tots els agents de la
comunitat educativa i començarà amb
els centres de la zona de l’av. del Remolar.
L’objectiu és intervenir en els diferents
aspectes que condicionen els itineraris
cap a l’escola per millorar la seguretat
del trajecte i afavorir l’autonomia dels
infants per anar-hi sols.

L’alcalde, Lluís Tejedor, i la regidora d’Educació, Pilar Eslava, amb els professors reconeguts.

Novetats de la FP
Aquest curs s’ha posat en marxa un nou
programa de formació i inserció (PFI) a
l’Institut Illa dels Banyols, d’Auxiliar de
fontaneria, calefacció i climatització, per
a joves sense l’ESO d’entre 16 i 21 anys. A
l’Institut Les Salines s’han posat en marxa
dos nous cicles formatius de grau superior: Ensenyament i animació socioesportiva i Condicionament físic, i s’amplien
dos grups més de grau superior de Transport i logística i un de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes.
Reconeixement a
professorat i alumnat
Durant l’acte de la lliçó inaugural del
curs (més informació a la pàgina 34) es
va fer el tradicional reconeixement al
professorat amb 25 anys de docència
al Prat, que en aquesta ocasió van ser
Ana Victoria Salazar i Núria Trilla (Institut
Baldiri Guilera), Carmen Álvarez i Xavier
Escuder (Escola Mare de Déu del Carme)
i Joana Vilar (Institut Salvador Dalí). Així
mateix, es va reconèixer l’alumnat amb

Alumnes de postobligatòria amb les millors qualificacions del curs passat, amb l’alcalde i la regidora.

millors qualificacions acadèmiques en
l’etapa postobligatòria durant el curs
2017-2018: Pablo Acedo (batxillerat a
l’Institut Salvador Dalí), José Alejandro
Díaz (cicle superior de Transport i Logística a l’Institut Les Salines), Sandra Mariscal (proves d’accés a la universitat, Insti-

tut Estany de la Ricarda) i José Manuel
Rodríguez (cicle mitjà de Cures auxiliars
d’infermeria a l’Institut Les Salines)

❧

Més informació a www.elprat.cat/educacio
Vídeos a www.elprat.tv

Les escoles bressol públiques
milloren la qualitat pedagògica
La inversió municipal en aquests centres ha crescut per fer-hi canvis organitzatius,
dotar-los de més professionals i oferir-hi nous serveis per a infants i famílies

En els darrers anys, les escoles bressol
municipals (EBM) han fet actuacions i
canvis per millorar la seva qualitat pedagògica com a oportunitat generadora
d’igualtat d’oportunitats entre els infants i les famílies. Així, aquests centres
de 0 a 3 anys fan camí cap a un model
que integrarà altres serveis i propostes
per a les famílies.
L’Ajuntament està elaborant un Projecte Educatiu Marc per a totes les escoles bressol municipals que defineix un
model educatiu i pedagògic unificat per
a totes. El nou model és fruit d’un treball
de reflexió conjunta entre els equips
docents i les direccions dels centres, i
es compartirà amb les famílies al llarg
d’aquest curs.
La inversió municipal a les escoles s’ha
incrementat per generar canvis organitzatius, dotant-les de més professionals,
nous serveis i més qualitat. També s’ha
fomentat el treball conjunt amb altres
departaments o entitats per integrar
l’etapa de 0 a 3 anys dins d’una xarxa
molt més àmplia (Medi Ambient, Salut,
CDIAP, Xarxa d’Infància, Serveis Socials,
coordinació amb l’etapa 0 a 6 anys...).
Prat-famílies
Sota el programa Prat-famílies es faran
xerrades i tallers trimestrals a les diferents
EBM sobre temes relacionats amb la petita infància, tant educatius com de salut.
Menús unificats
A partir d’aquest curs s’unifiquen els
menús a totes les EBM, que són més diversos i s’elaboren amb l’assessorament
de professionals de la salut i la nutrició. Els menús recullen demandes de
col·lectius que, per a motius de salut o
culturals, demanen uns àpats adaptats a
les seves necessitats.
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Espais familars
Com a repte més important per a aquest curs, s’han engegat diversos Espais
Familiars, dins de les escoles bressol però oberts a les famílies de tota la
ciutat, on aquestes podran compartir aspectes de la criança dels infants
amb altres famílies i professionals, amb la presència dels nens i nenes.
S’ofereixen tres tipus de serveis educatius: Espai Familiar, a l’EBM El
Cabusset (acompanyament a la criança per a grups de 10-12 famílies amb
infants de 9 mesos a 3 anys) ; Espai Nadó, a l’EBM El Cabusset (per a nounats
fins als 9 mesos), i un espai de joc a l’EBM La Blaveta, amb acompanyament
de professionals (per a menors de 3 anys i germans de menys de 6).

Interseccions
En el marc del programa Interseccions,
aquest curs es desenvoluparan diverses
propostes:
[ Projecte de música a les EBM, l’activitat
Música en Família (que abans es feia a

Torre Muntadas i enguany es farà a El
Cabusset)
[ Foment de la lectura amb la Biblioteca
a les escoles bressol
[ Experiències amb entitats de cultura
popular i tradicional

❧
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

La festa de la bona gent!

Otoño caliente

S’ha acabat l’estiu i comença un nou curs escolar i polític, però
d’aquí a pocs dies arribarà la Festa Major, que ens ofereix aquella dosi
d’esbarjo que totes i tots necessitem per encetar el curs amb més optimisme.
Parlant de la Festa Major, quantes vegades t’han demanat l’opinió per saber
com hauria de ser? T’agradaria ser part activa en el disseny i programació de
les activitats de la gran festa local? Des del Govern municipal ens diuen que
les entitats hi participen. I què ens dieu des de les entitats? Que l’equip de
govern determina quines accions s’han de fer i quan! Des del grup municipal
d’ERC portem molt de temps dient que la ciutadania ha de participar més
en l’organització d’actes d’aquest estil i, sobretot, de la vida política local.
Aquesta és la manera com els republicans entenem que cal exercir la nostra
llibertat individual més sovint. Els valors republicans són la línia de treball
del tipus d’ajuntament que ERC vol implementar. Valors com l’honestedat, a
més de la llibertat, igualtat i fraternitat, són els que han de guiar les accions
del Govern municipal per donar a la bona gent del Prat una bona gestió
adreçada al bé comú. T’imagines un Prat on poder participar i decidir més
sovint sobre els béns comuns? És possible. Fem-ho possible. No vull acabar
sense desitjar-vos a totes una molt bona Festa Major i que puguem compartir
una estona pels carrers de la nostra ciutat aquests dies.

Con la entrada del otoño no solo llega nuestra Fiesta Mayor,
sino que se vaticinan unos meses calientes políticamente hablando. En El
Prat iniciamos el último curso político antes de las elecciones municipales,
las primeras sin Tejedor de candidato. Este hecho y que ICV se presentará
de la mano de los amigos de la Sra. Colau / Podemos tiene al equipo de
gobierno nervioso y están echando la casa por la ventana. En cada pleno
nos encontramos con modificaciones del Presupuesto, muchas de ellas con
un marcado cariz electoralista. Presentarse a unas elecciones con los que
han arruinado a Barcelona no parece tarea fácil.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

En Cataluña la cosa no parece mejorar. El Parlament sigue cerrado
y sin trabajar por los problemas reales de los catalanes. Las amenazas de los
CDR cada día parecen más reales y se multiplican las agresiones por toda
Cataluña. La irresponsabilidad del presidente Torra y las deudas del PSOE
por llegar a la Moncloa nos saldrán muy caras a los catalanes. En el Estado
también vienen malos tiempos. Las erráticas políticas de Sánchez, que solo
acierta cuando rectifica, ponen en peligro la recuperación económica, el
estado del bienestar y el bolsillo de las familias. A pesar de todo esto, os
deseo que disfrutéis de nuestra Festa Major.
Tel. 653 936 713
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El principi de la fi

Dependencia

Després d’una Diada d’èxit, comencem un nou curs polític que
serà decisiu en tots els sentits. D’una banda, a nivell nacional seguim
vivint una situació política excepcional i injusta, amb l’existència de presos
polítics i exiliats, que seguirem denunciant allà on calgui. D’altra banda, a
nivell local tenim per davant unes eleccions municipals importantíssimes
que no restaran al marge del moment polític que viu el país. No obstant,
en el nostre cas s’hi afegeix la particularitat que l’alcalde del Prat durant
els darrers 36 anys, en Lluís Tejedor, no es tornarà a presentar. Aquest fet
es farà palès els propers mesos amb la gran quantitat d’inauguracions
que tindrem a la ciutat després d’anys d’obres, com és el cas de l’av. de la
Verge de Montserrat, que han perjudicat el comerç local, entre d’altres.

Nuestra gente mayor es un sector dentro de la población
a la que más vulnerabilidad se enfrenta. Sus pensiones, en un alto
porcentaje, no cubren sus necesidades básicas y son muchas las familias
que por cuestiones laborales o geográficas no pueden hacerse cargo
de los cuidados mínimos para que puedan mantener una vida digna y
necesitan recurrir a la contratación de terceras personas que se hagan
cargo de ellos. Aquí empieza el problema; la falta de poder adquisitivo,
sumado a las ridículas cuantías que las instituciones destinan a la
dependencia, nos derivan a dos vertientes: a la precariedad laboral
(cuando las familias no tienen otra opción que “contratar” sin contrato
y sin derechos ) o a la desatención y soledad. La soledad no demandada
es la peor “enfermedad” que existe, ya que te puede derivar a padecer
depresiones e incluso exclusión social. Este es el principal miedo al
que nos enfrentamos cuando nos hacemos mayores y la problemática
más común; por ello, son de suma importancia esas personas que
ejercen como voluntarias y dedican parte de su tiempo a acompañar
y atender a nuestros mayores. Necesitamos que el Estado desarrolle
una partida real para la dependencia y que vaya acorde con las
necesidades. Quien tiene un/a abuelo/a tiene un tesoro. #bonesfestes.

Ara és el moment d’aconseguir un canvi de majories a
l’Ajuntament que faciliti la configuració d’un govern amb un projecte
de ciutat engrescador que compti amb tothom. Per això, nosaltres
impulsem la candidatura de Junts pel Prat, un projecte obert i que
va més enllà dels partits tradicionals amb la voluntat de donar la
veu de veritat a les entitats, asociacions de veïns i a la ciutadania
en general. Us convidem a gaudir de la nostra Festa Major!
@JuntsxElPrat

juntspelprat

www.juntspelprat.org

@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Bona Festa Major!

Otoño templado

Si hi ha una data assenyalada en el nostre calendari és la Festa Major.
Música, balls, atraccions, espectacles i molta diversió ens faran viure els dies
més esperats de l’any. D’entre tot l’ampli ventall de coses a fer al llarg
d’aquests dies, espero que en trobeu moltes que us plaguin.

Iniciamos, según los presagios, un “otoño caliente”. Estoy seguro
de que somos muchos los que desearíamos un otoño templado que sirviera
para poner un poco de inteligencia colectiva en una situación tan complicada
como la que atraviesa Catalunya. Parecería que es tiempo de rehacer puentes,
solucionar problemas y no caer en el “conmigo o contra mí”. Aquellos
que desean un otoño caliente se alimentan del conflicto, del “cuanto peor,
mejor”, se abrazan a las ideas simples y nunca contemplan las consecuencias
sociales de las confrontaciones políticas. Los problemas complejos nunca
tienen soluciones sencillas, pero hay que poner propuestas sobre la mesa
y llegar a acuerdos que nunca satisfacen plenamente a todos pero que
pueden ser realmente factibles. En El Prat, el otoño empieza con nuestra Festa
Major, buen momento para hablar con nuestros conciudadanos, conocer
lo que piensan, y para que nuestra ciudad sea un ejemplo de convivencia y
cohesión social como lo ha sido siempre. Desde ICV-EUiA estamos seguros de
compartir estos buenos deseos con una amplísima mayoría de la ciudadanía.
Acabo con un saludo fraternal a nuestro compañero Sergi Alegre, con el
que tantas cosas he compartido y cuya reincorporación a la vida profesional
ha determinado su renuncia al escaño de concejal, y doy la bienvenida
a Toni García como nuevo concejal. Bona Festa Major a tots i totes!

La ciutat no s’atura, tampoc a l’estiu. Ens apropem al final del
mandat municipal i molts dels projectes compromesos en el nostre
programa electoral estan veient la llum o estan a punt de fer-ho. El
compromís de presentar-nos amb els deures fets és ferm i en això estem.
A Catalunya, a diferència del govern socialista de Pedro Sánchez,
que demostra amb fets que una altra forma de fer política és possible, la
perspectiva és ben diferent, en la línia dels últims anys del “Procés”. El
tancament del Parlament, la promesa de fer efectiva la independència i una
tardor “calenta” no són els escenaris que necessitem per superar la divisió
social. Els socialistes, però, no defallim, i tenim el repte de continuar creant
espais de diàleg per arribar a pactes i superar els problemes del dia a dia.
De moment, però, gaudim d’aquests dies. Bona Festa Major!
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Defendamos la vuelta al cole

Cs El Prat seguimos sumando

Ha comenzado el curso escolar y, con él, la esperanza de
cientos de familias de dar a sus hijas e hijos una educación básica de
calidad que continúe con estudios superiores y que estos les sirvan para
labrarse un futuro que les permita vivir con seguridad y dignidad.

Comienza un nuevo curso político en el ámbito municipal, que
acabará en mayo de 2019 con las elecciones a la alcaldía de El Prat. Será
entonces cuando la ciudadanía pratense nos ponga nota sobre todo nuestro
trabajo durante esta legislatura y valore, además, todas las propuestas que
presentaremos y que ya estamos diseñando para la próxima. Posiblemente
somos la formación política que más iniciativas hemos propuesto desde
junio de 2015 para ayudar, y también para fiscalizar, al equipo de gobierno
con el único objetivo de hacer de El Prat un lugar mejor para todos/as. Y no
tengas las más mínima duda de que seguiremos en esta línea constructiva
hasta el final de curso. Y todo esto es gracias a un equipo de personas,
cada día más numeroso, que compartimos la misma ilusión de hacer de El
Prat de Llobregat un lugar cada día mejor. Si deseas saber más de nuestras
propuestas o quieres participar junto a nosotros en hacer política, puedes
contactar en este número de teléfono: 938 08 20 30.

Cuando esta promesa se quiebra, y esta quiebra la provoca
la misma clase política que debe garantizar esta educación y este
futuro, se provoca una brecha en la sociedad que desdibuja la idea
de que las hijas e hijos de la clase trabajadora pueden progresar y
que con esfuerzo pueden llegar a donde quieran. Cuando quienes
nos gobiernan recortan en educación no solo recortan derechos;
también, confianzas y futuros. Cuando aumentan tasas y eliminan
becas expulsan de las universidades a miles de jóvenes. Cuando
la clase política de más alto nivel utiliza su influencia para recibir
tratos de favor, títulos como regalo, no solo desprestigian uno de
los servicios públicos mejor valorados, sino que también rompen el
derecho fundamental del acceso a la educación y el consenso social
de que esta debe ser de calidad, laica y gratuita. Feliz vuelta al cole y
luchemos para que nunca más nos rompan el futuro. Feliz Festa Major.
@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

Para finalizar, desearos a todos/as una feliz Fiesta Mayor
y que, en lugar de tener que soportar un otoño caliente, únicamente
disfrutemos, como dijo hace siglos G.C. Lichtenberg, de esa estación en que
se devuelve a la tierra las hojas que esta le prestó en verano.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

Tel. 938 082 030
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Més de 3.500 infants i joves pratencs
participen a les activitats d’Estiu al Prat
L’estiu passat, un total de 3.566 infants i joves de la ciutat van
participar en una o més de les 44 activitats d’Estiu al Prat, organitzades per 26 entitats i l’Ajuntament

❧
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
Número 243 Octubre 2018

LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS

Comèdia plena de mentides amb Pepón Nieto, Maria Barranco i Paco Tous entre d’altres protagonistes. Atenes, dos germans busquen
l’amor. Una històra amb pirates, un vell anomenat Pòstum, Tibèria la xafardera, una mare misteriosa que no se sap molt bé que se’n va
fer d’ella, uns quants calamarcets, els meravellosos versos de Safo i encara més mentides. Mentides per tal que la sang no arribi al riu i
triomfi l’amor. I perquè Calídor, pobre, no acabi rebent els pals com sempre. Encara que, ja se sap, essent esclau, no serà fàcil.

Teatre Modern. Diumenge 7, a les 19 h. Entrada: 15 €

DIJOUS TEATRE

EL PES DEL PLOM

LA VIRGUERIA

Un home amb un rifle de Lexpa
Systems amenaça a un senyor dins
d’una banyera. El primer és el vidu
d’una periodista que va morir en
circumstàncies sospitoses i el
segon és el director de l’empresa
d’armament Lexpa Systems, i el
possible botxí de la periodista.
Què passarà?

Teatre Modern
Dijous 18, a les 20 h
Entrada: 10 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

UN TRET AL CAP

T EATRE

EMMA VILARASSAU, IMMA COLOMER I
VICKY
LUENGO

La censura en
l’àmbit públic,
el periodisme,
i també en
el privat, el
familiar, és el
motor d’aquesta història amarga i tendra a
la vegada. Una periodista acomiadada, una
víctima que demana insistentment que es
faci públic el seu cas. I una dona que només
vol gaudir dels darrers anys de la seva vida.
Entre les tres es crea un triangle en el que
tot allò que és tant difícil de dir és justament
el que els permetrà sortir del carreró sense
sortida on han anat a parar.
Teatre Modern. Diumenge 28, a les 19 h
Entrada: 15 €

JAM SESSION amb Carlos Sáez

M ÚSICA

Trobada bimensual de músics pratencs i
no pratencs per a posar-se al dia, i tocar
en directe aquells temes que més els fan
vibrar. Aquesta edició estarà conduïda pel
guitarrista Carlos Sáez.
La Capsa. Diumenge 14, a les 19 h

#4RAONS

The Crab Apples
presenten A drastic
mistake. Melodies

i construccions
pop amb les bases
contundents de rock
que ens parlen de les contradiccions i les
errades de la vida en clau positiva.
La Capsa. Divendres 19, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

DECADE OF AGRESSION + CRUZ +
ATONEMENT

Tres bandes pratenques que faran
trontollar els ciments de La Capsa, amb
versions d’Slayer, death metal, trash i altres
barbaritats sòniques.
La Capsa. Dissabte 20, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

FESTIVAL ESPERANZAH!

TODOS LOS GRANDES
TIENEN PROBLEMAS DE
PIEL
TXALO TOLOZA
FERNÁNDEZ

Espectacle no
convencional
amb un seguit
d’aproximacions
a un sampler
escènic que esdevé
autobiogràfic,
estrident. Una
mescla de peces
d’altres. La mescla
d’un disseny
modular pensat
per un software i una paròdia
clàssica.
Teatre Kaddish. Centre d’Art
Torre Muntadas. Diumenge 21,
a les 19 h. Entrada: 8 €

LA REINA DE LA COLORATURA

amb Isabela Gaudí
La soprano farà
una passejada per
àries operístiques i
romances de Sarsuela
on la coloratura és
una eina fonamental
d’expressió. Un
repertori conegut i amè ple de peces
amb gran pirotècnia i notes àgils.
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 21, a les 19 h
Entrada: 10 €

CONCERT: PAULA GRANDE

L’artista
presenta SóC,
el seu darrer
treball, que sona
a jazz estimantse amb el hip
hop i el pop. Cançons que parlen de
l’amor i del desig, que rebel·len el seu
ésser de la manera més honesta.
La Capsa. Divendres 26, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a
taquilla

El Festival Esperanzah celebra el seu desè aniversari i arrenca la
Campanya ‘El 12 d’octubre, Esperanzah és Muher’, un moviment de
dones artistes liderat pel col·lectiu Arte Muhé i Amparo Sanchez.

De l’11 al 14 d’octubre, al Parc Nou

JORNADA DE MERDA

Segona
trobada de
teatre de
la ciutat,
adreçada a
la diversitat
de persones,
grups i companyies locals
vinculades a les arts escèniques.
Té com a objectiu posar en
comú els projectes que estem
desenvolupant, compartir
inquietuds, necessitats, interessos
i anar construint una xarxa de
treball i coneixement mutu d’allò
més teatrera.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Diumenge 28, a les 10.30 h
Cal inscripció prèvia a

dinamitzacio@ccriberabaixa.cat

CHRISTINA ROSENVINGE

Icona del pop
independent
a Espanya
amb prop de
tres dècades
de carrera
arriscada i
molt personal. Torna a La Capsa per
desplegar un talent desbordant que ha
sabut recollir en el seu darrer treball,
Un hombre Rubio, on aborda la soledat
masculina cantant a través d’un jo
masculí.
La Capsa. Dissabte 27, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a
taquilla

LA NIT DELS
MÚSICS
VIVENTS 2

Què millor que
fer un ball
de disfresses a on ells siguin els
protagonistes? Disfressa’t del teu
artista mort preferit i vine a cantar
amb la Karaoke All Stars Band.
La Capsa. Dimecres 31, a les 22.30 h

TEMPS DE CASTANYADES!

A finals d’octubre arriben les castanyades! El Prat celebra la festa
més significativa de la tardor amb castanyes i d’altres activitats.
Consulta totes les castanyades populars al web www.elprat.cat

E XPOSICIONS

EXPOSICIÓ
#VIULESTIUALPRAT

16è CLIC PRAT

Mostra de les fotografies
finalistes i guanyadores del
16è concurs fotogràfic de
Festa Major en les 3 categories:
càmera fotogràfica, mòbil i jove.

Recull de les fotografies finalistes
i de la fotografia guanyadora del
concurs fotogràfic d’estiu. En
aquesta mostra, podeu veure un
recull de les millors imatges de
l’estiu a El Prat.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 2 d’octubre al 2 de novembre

CERTAMEN FOTOGRÀFIC
JOSEP RADUÀ I TORRES

Inauguració: 19 d’octubre, a les 19 h

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 19 d’octubre al 18 de novembre

Exposició de les fotografies
guanyadores i finalistes del primer
certamen de fotografia dedicat
a Josep Raduà, organitzat per
Les Escarxofes del Prat, amb la
temàtica “El Prat de Llobregat. Vida
quotidiana”

Inauguració: 26 de setembre,
a les 19.30 h
L’Artesà. Del 26 de setembre al
14 d’octubre

ACABA AMB AL CONSUMISME QUE ENVOLTA
LA RELACIÓ AMOROSA QUE VA A COMPRAR
AL SUPERMERCAT

Marta Mouns presenta el projecte
de la investigació artística duta
a terme en el Programa Artistes
en Residència de l’Escola d’Arts.
Una reflexió sobre la influència del
sistema capitalista en les relacions amoroses.
Organitzacó: Associació d’Amics de l’Art del Prat

LES DONES A LA
FÀBRICA

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 25 de novembre

QUÈ EN SAPS DEL PRAT?

Cèntric Espai Cultural
Fins a l’1 de desembre

POMPEU FABRA: SALVAR LA LLENGUA!
amb Joan Puig Malet

X ERRADES

L ECTURA
C INEMA

Johannes
Vermeer
conscient del
talent de la
jove Griet per
percebre la llum i
el color, la introduirà al món de
la pintura. Van Ruijven, envejós
de la intimitat de la parella, se
les enginya perquè Vermeer
rebi l’encàrrec de pintar a Griet.
El resultat serà una magnífica
obra d’art.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dimecres 3, a les 17.30 h

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 7 d’octubre

Escola d’Arts del Prat
Del 17 d’octubre al 14 de desembre

amb Arnau Puig i Josep Costa
En el centenari
del seu
naixement,
retem
homenatge a
Maria Aurèlia
Capmany. Dona
polifacètica, transgressora i una de les
escriptores i intel·lectuals catalanes
més importants del segle XX.
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 16, a les 19 h

LA JOVEN DE LA PERLA

DES-CONNECTATS

Inauguració: 17 d’octubre, a les 20 h

HOMENATGE A MARIA
AURÈLIA CAPMANY

EL CINE DE FRIDA

ENCARA POTS
VISITAR

ESTRENA DEL
CURTMETRATGE
FUNCTUS OFFICIO

Xerrada dins del cicle d’activitats de l’Any Pompeu Fabra, organitzades per
l’Ajuntament del Prat, el CNL Prat i l’entitat Amics del Prat.

C. Centre, 2 (Seu d’Amics del Prat). Divendres 19, a les 19.15 h

HOMES DIFERENTS? LA MASCULINITAT EN PLURAL

amb Ritxar Bacete, Alfred García i Jordi Évole

Tertúlia per a tractar sobre un nou tipus de
masculinitat diferent, més igualitària i realment
feminista. Una conversa comuna, amable i
generadora d’exemples de masculinitat diversa
i justa, que superi el model actual de masclisme
hegemònic i tòxic. Organtizació: Lletra Violeta
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 9, a les 19 h

Un home arriba al seu
domicili després d’una
llarga jornada de treball.
Cansat i desganat, encén
el televisor per passar les
darreres hores del dia amb
una certa companyia.
Organització: Escola
d’Arts del Prat amb la
col·laboració d’ASCAP i
FXAnimation
Escola d’Arts del Prat.
Dissabte 13, a les 20 h

CINE CLUB

DETROIT

2017, Estats
Units.
Idioma:
anglès
(VOSE)
Una batuda policial en un
bar nocturn sense llicència
va originar, l’estiu de 1967,
una de les revoltes civils més
violentes de la història dels
Estats Units.
Cine Capri. Dimecres 17,
a les 20 h

PROGRAMACIÓ
DEL CINEMA CAPRI

Estrena simultània de VENOM
(5, 6 i 7), LA SOMBRA DE LA
LEY (12, 13 i 14), BOHEMIAN
RAPSODY (31, 1 i 2 de
novembre)
Altres estrenes: FIRST MAN,

CHRISTOPHER ROBIN, TODOS
LO SABEN, PESADILLAS 2:
NOCHE DE HALLOWEN.

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

LECTURA

L’HORA DEL CONTE

Activitat recomanada per a infants de 3
a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 6. El millor regal amb Cia. Teatre

Per a infants de 6 a 9 anys

Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Divendres 5
Dolços de tardor

Divendres 19

Kaddish

Taller de
manualitats

Dissabte 13. Contes diversos amb Anna G.

Cuartero

Dissabte 20. Contes sorprenents amb Anna

I NFANTIL

García

Dissabte 27. Vestits de tardor amb Cia.

Teatre Kaddish

L’HORA DELS NADONS

Activitat familiar adreçada a infants de
0 fins a 3 anys
Mini ritmes amb Paula Lladó

Música, ritme i moviment per a nadons.
Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 16,
a les 17.30 h i dissabte 20, a les 10.30 h

BIBLIOLAB

Activitat recomanada per a infants de
4 a 9 anys
Experiència literària amb Tantàgona

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 17, a les 17.30 h

LABORATORI DE LECTURA EN
FAMÍLIA
Activitat recomanada per a infants de
4 a 9 anys

El laboratori de lectura en família és un
espai de creació on convidem a les famílies
a experimentar al voltant de la lectura.
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 25, a les 18 h

TEATRE I MÚSICA

LA FÀBRICA

ART EN FAMÍLIA

El laboratori dels sentits
amb Inés Clapés i David Faure
Tornen Els investigadors del quotidià

amb els seus experimients per tal de
trobar totes les respostes! Què ens
passa quan diferents sensacions es
belluguen pel nostre cos? Una ploma, el
soroll estrident, un gust dolç o amarg...
Aprèn perquè succeeixen aquestes
reaccions que ens fan sentir vius.
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 28, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

ADÉU PETER PAN

A la Maria i al seu avi
els agrada jugar a ser
Peter Pan. Però una
nit, els nens perduts
s’enduran la Maria
cap al País de Mai
Més. Aleshores, les aventures les viurà en
primera persona.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 7, a les 12 h. Entrada: 4 €

BERTA I EL SEU ROBOT

CIA. LAZZIGAGS

Els pares de la Berta
són inventors i es
passen tot el dia al
seu laboratori. Un
dia la Berta inventa
un robot que esdevindrà el seu company
d’aventures. Organització: La Xarxa
Teatre Modern. Diumenge 21, a les 12 h
Entrada: 6 €

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

EL CARRERÓ DE LES BRUIXES

Crea el teu propi
circuit mitjançant
l’ús d’adhesius
amb Chibitronics, i
dóna llum i color a
les teves creacions en paper!
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 18, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Celebrem la
Castanyada entre
bruixes, riures i
llegendes! Han fet
fora a les bruixes
de tots els pobles de Catalunya i s’han
instal·lat a el carreró de les bruixes de
Cervera i cadascuna d’elles té una història
per explicar-nos.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 27, a les 18 h. Entrada: 4 €

Chibitronics i
papiroflexia

CIA. POCA COSA
TEATRE

ACTIVITATS DE LLEURE
D’OCTUBRE

DIMECRES 17

VISITA GUIADA ALS ESPAIS
NATURALS

Farem una descoberta dels valors naturals del
Delta, les seves característiques territorials i
la seva evolució, així com conèixer la flora i la
fauna que hi habiten. Al llarg del recorregut, i
en funció del lloc on ens trobem, podrem visitar
diferents ambients naturals com estanys,
maresmes, prats humits, desembocadura,
platges i pineda litoral.
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades. 5€

DIMARTS 30

DIMECRES 31

Taller en el que a través de músiques
treballarem diferents aspectes de la nostra
memòria i gaudirem dels records que se’ns
desperten escoltant cançons que formen
part de la nostra vida.
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 €

L’Ajuntament, Torre Muntades, la
plaça de la Vila... segur que has
estat moltes vegades, però mai
t’han explicat la seva història.
Aprofita i vine a conèixer la teva
ciutat!
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Gratuït

TALLER: CANÇONS PER
RECORDAR. MEMÒRIA, MÚSICA I
EMOCIONS

VISITA GUIADA:
CONEGUEM
LA CIUTAT

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

L’Escola de Música ja és d’Arts en
Viu i també ofereix dansa i teatre
El centre inicia aquest curs formació en Sensibilització Artística, Bàsic Dansa i
Bàsic Teatre, amb la incorporació de cinc especialistes en aquestes disciplines
cia entre les diferents disciplines,
que s’aniran desenvolupant durant aquest nou curs.
Al programa de Sensibilització
Artística participen 162 nenes i
nens d’entre 4 i 7 anys, en sessions setmanals conduïdes per
tàndems de professorat de diferents disciplines. A Bàsic Dansa i Bàsic Teatre participen 25
alumnes en grups diferenciats
d’infants, joves i adults.
Dos nous espais

Música, teatre i dansa, disciplines que ofereix la nova Escola d’Arts en Viu.

L’Escola Municipal de Música ha esdevingut l’Escola Municipal d’Arts en Viu i
ha començat el curs 2018-2019 oferint
nous programes formatius de Sensibilització Artística, Bàsic Dansa i Bàsic Teatre.

Cinc especialistes d’aquestes noves disciplines s’han incorporat al centre.
El canvi suposa una aposta per un model pedagògic amb un veritable caràcter
interdisciplinari, amb espais de confluèn-

L’obertura d’aquestes noves
disciplines ha suposat la implantació de l’Escola a dos nous
espais del Prat, seguint el model
d’escola descentralitzada desplegat durant els primers 4 anys
de funcionament del centre.
Així, les classes de Bàsic Dansa
es faran a l’escola Josep Tarradellas i les de Bàsic Teatre, al centre
cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.
Durant aquest curs, l’Escola farà
les classes de Música en Família a
l’escola bressol El Cabusset.
Amb aquestes noves seus,
l’Escola ja està present a 12 equipaments
educatius, socials o culturals del Prat a
través d’algun dels seus programes

❧

Més informació a www.elprat.cat/escolamusica
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VIDA PRATENCA
NEIX L’ASSOCIACIÓ SENEGALESA
DEL PRAT
A finals de juliol, la pl. de
l’Agricultura va acollir
l’acte de presentació de
l’Associació Senegalesa del
Prat. S’hi va passar un vídeo
comentat per representants
de l’entitat i es va fer un
tast d’aliments i begudes
típiques del Senegal, amb
música, ball i molta animació
i amb la participació d’un
centenar de persones.
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#ORGULLPRAT

TARDES A LA PLAÇA, UN PROJECTE DE CONVIVÈNCIA A SANT COSME

El 28 de juny passat, tot just començat l’estiu, es va
commemorar el dia per l’alliberament LGBTI amb
una sèrie d’accions de visualització que, al Prat, van
consistir en la pintada d’alguns bancs de la ciutat amb
el lema “OrgullPrat, per la diversitat afectiva, sexual i
de gènere”. També es van lliurar polseres OrgullPrat a
diversos equipaments municipals i es va celebrar una
xerrada sobre els rols de gènere a càrrec de Paco Abril,
de l’entitat Homes igualitaris. Vídeo a www.elprat.tv

Les tardes dels dimarts de juliol van tenir un color especial
a la plaça de la Remodelació de Sant Cosme: les llimonades
combatien la calor al ritme caribeny del passos de zumba;
els atrapasomnis lluïen creativitat... El projecte Tardes
a la Plaça ha estat una proposta d’activitat comunitària
creada i dinamitzada pel Pla d’Actuació Sant Cosme de
l’Ajuntament, amb la participació d’algunes entitats de la
Taula Comunitària del barri. Cada tarda hi van participar
més de 100 veïns i veïnes en diverses activitats.

TONI GARCÍA, NOU REGIDOR PER ICV
Toni García ha pres possessió del càrrec de regidor sense
cartera per ICV al Ple Municipal del Prat, en substitució
de Sergi Alegre, que va deixar el càrrec voluntàriament
abans de l’estiu. Toni García, que ocupava el número
12 com a independent a la llista electoral d’ICV l’any
2015, és molt conegut al Prat per la seva trajectòria com
a il·lustrador. L’any 2014 va ser pregoner de la Festa
Major. Sergi Alegre era tinent d’alcalde de Promoció
de la Ciutat, Mobilitat i Transport, i regidor delegat del
barri de Sant Cosme. Aquestes àrees les porten ara Alba
Bou (que ha assumit Mobilitat i Transport), Lluís Mijoler
(Promoció de la Ciutat i Agricultura) i David Vicioso (barri
de Sant Cosme). Mijoler també ha assumit Participació,
abans a càrrec de Vicioso. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA
15a TROBADA DE DONES DEL PRAT
El feminisme com a moviment
de transformació social i els seus
reptes han centrat la 15a Trobada
de Dones del Prat, celebrada al
centre cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa amb la participació de 130
persones. “Els reptes del feminisme
després del 8 de març” ha estat el
debat inaugural d’Irantzu Varela,
periodista i activista feminista,
i Míriam Solà, filòsofa, que han
destacat la necessitat de trencar
amb les estructures del sistema
patriarcal i el repte d’articular
un feminisme transversal. A
partir de 4 tallers simultanis, les
participants han tractat diversos
temes. Vídeo a www.elprat.tv
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#CUIDATELES PER A LA SALUT MAMÀRIA I LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE
MAMA
TORNA UNA NOVA EDICIÓ DEL QUINTO TAPA POTA BLAVA
De l’11 d’octubre a l’1 de novembre se celebrarà una nova
edició de la ruta gastronòmica Quinto Tapa Pota Blava,
organitzada per l’AGT amb el suport de l’Ajuntament del Prat.
A més dels 40 bars i restaurants participants, l’activitat estarà
present del 4 al 7 d’octubre al San Miguel Tast BCN (Museu
Marítim). Durant tots els dissabtes de l’activitat, la plaça de
Blanes acollirà tapes amb Pota Blava. www.quintotapa.cat

Més de 60 persones van participar a la convocatòria
#Cuidateles per a la salut mamària i la prevenció del càncer de
mama, organitzada pel Departament de Salut Pública i Consum
de l’Ajuntament, amb l’artista Cinta Tort. Va ser un èxit de
participació (més de 60 persones) i de seguida es van omplir
les places. Amb aquesta acció artística es va posar l’accent
en la valorització i reapropiament del cos com una forma de
tenir plena consciència i fer salut. Vídeo a www.elprat.tv

OFRENA FLORAL PER LA DIADA
Com és tradició al Prat, el 10 de
setembre es va celebrar l’ofrena
floral i l’acte institucional amb motiu
de la Diada Nacional, al voltant de
l’escultura Arc de l’esperança, de la
pl. del Mestre Estalella. Representants
polítics i d’entitats ciutadanes van
participar a l’acte, que va comptar
amb una ballada de sardanes a
càrrec de la Cobla del Baix Llobregat
i actuacions a càrrec dels Castellers
del Prat, Coral Lo Llobregat de
les Flors i la banda de la Unió
Filharmònica. Vídeo a www.elprat.tv
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Defendamos
los derechos
humanos
Seis activistas de
diferentes países
visitarán El Prat entre
el 3 y el 10 de octubre
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Se acercan las VII Jornadas Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, fruto
del trabajo de diferentes ayuntamientos,
instituciones y entidades, que permiten
poder contar con la presencia de activistas de diferentes países para conocer su
experiencia y compromiso en la defensa
de los derechos humanos.
Entre el 3 y el 10 de octubre, seis activistas visitarán El Prat para llevar a cabo
diferentes actividades, algunas para el
alumnado de ESO y bachillerato y otras
para toda la ciudadanía.
Entre estas últimas destaca la conferencia del 3 de octubre, a las 18 h en el
Cèntric, con Janahuy Paredes, luchadora
contra la violencia y en la búsqueda de

Imagen de las jornadas del año pasado.

personas desparecidas en México, y Margarita Pineda, defensora de las minorías
étnicas en Honduras.
Cena de la Cooperación
El 6 de octubre tendrá lugar la Cena de
la Cooperación en el centro cívico Sant
Jordi - Ribera Baixa, a la que asistirán los
activistas Spitou Mendy, Janahuy Pare-

des, Margarita Pineda, Manal Tamimi y
Tun Khin. La asistencia a la cena comporta un donativo de un mínimo de 20
€ para el proyecto del Prat Solidari 20182019, “Visión para todo el mundo”, de la
Fundació Ramon Martí Bonet, que lucha
contra la ceguera en España, Perú, India,
Chad y Nicaragua. Más información en
www.elprat.cat/cooperacio

❧

Els contenidors de residus especials
fan innecessària la deixalleria mòbil
Aquest servei, esdevingut obsolet i ineficient, va deixar de funcionar a mitjan
setembre, en el marc de la nova contractació municipal de neteja viària i recollida
de residus
de residus de roba, piles i oli vegetal.
Cal recordar que a la ciutat s’han anat
instal·lant els darrers anys contenidors
específics per a la recollida d’aquests
materials. Prop del 95 % de la roba recollida al Prat es fa a través dels contenidors de carrer i la resta anava a la
deixalleria mòbil. Pel que fa a l’oli, més
del 80 % es recull en els contenidors de
carrer.
Havent, doncs, estudiat la quantitat
i tipologia dels residus i visites a la
deixalleria mòbil, l’Ajuntament va concloure que la despesa de diners públics
que suposava el servei no compensa el
retorn de visites i, sobretot, de residus
recollits.
Model obsolet

Un home fa servir un contenidor de roba al Prat. Al costat, un contenidor d’oli usat.

A mitjan setembre va deixar de funcionar la deixalleria mòbil, com una més
de les aplicacions de la nova contractació municipal de neteja viària i recollida de residus.
La deixalleria mòbil, que s’instal·lava
en diversos punts de la ciutat els diferents dies de la setmana, va esdevenir
ineficient i obsoleta, ja que actualment
altres serveis cobreixen els seus objec-

tius de manera més efectiva i amb un
cost inferior. El cas del Prat no és únic
i altres ajuntaments i administracions
han arribat a la mateixa conclusió.
Darrerament, la deixalleria mòbil recollia només el 0,2 % del total de residus de la deixalleria municipal, tot i que
rebia el 18 % de les visites.
Al voltant del 50 % de les visites a
la deixalleria mòbil eren per motiu

Tant al Prat com en altres municipis, el
sistema de les deixalleries mòbils es va
mostrar eficient anys enrere per potenciar la recollida de residus especials. No
obstant, aquest servei ha esdevingut
obsolet perquè la ciutadania prefereix
utilitzar els contenidors disponibles les
24 hores del dia.
Amb la nova contractació municipal
de serveis de neteja viària i recollida
també es preveu augmentar la quantitat de contenidors de roba i oli vegetal
a la ciutat. Així mateix, s’estan estudiant
altres vies de canalització de la recollida
dels residus especials

❧
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Talleres
para
buscar
empleo
Son gratuitos, se hacen
en grupos reducidos y
permiten mejorar las
competencias y recursos
para hallar trabajo

PRÓXIMOS TALLERES
OCTUBRE

Cómo encontrar empleo en Navidad
16 de octubre de 10 a 14 h
Dirigido a personas en paro con una alfabetización
mínima

Prepárate la entrevista en inglés
para salir airoso
25 y 26 de octubre, de 10 a 13 h
Dirigido a menores de 16 años en proceso de búsqueda
de empleo. Imprescindible nivel B1 de inglés.

NOVIEMBRE

Si la crisis te da limones, haz limonada
14 y 16 de noviembre de 9.30 a 14.30 h
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El Servei Local d’Ocupació (SLO) del
Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento ofrece talleres para
la búsqueda de empleo. En ellos, las
personas participantes pueden mejorar
sus competencias y recursos para hallar
más fácilmente un trabajo.
El SLO ofrece una programación anual
de talleres estables y otros monográficos,
como los que se presentan en el cuadro
adjunto para este otoño.
Los talleres, de grupos reducidos, son
gratuitos y la inscripción se puede hacer

Para personas que no tienen claro su objetivo
profesional

a través de https://online.elprat.cat,
presencialmente en el SLO, por correo
electrónico (slo@elprat.cat ) o por teléfono (934 786 878).
Entre los talleres estables figuran
los de mejora del currículum vitae,
consulta en línea de la Xarxa Xaloc o
alfabetización informática. En cuanto

a los talleres puntuales, recientemente
se ha celebrado uno sobre redes
sociales y próximamente tendrán
lugar los de preparar la entrevista de
trabajo en inglés, cómo encontrar
trabajo en Navidad y el titulado “Si la
vida te da limones, haz limonada” (más
información en el cuadro adjunto)

❧

Dos nous programes de
formació administrativa
El Centre de Promoció Econòmica, a través del
programa Sefed, ofereix enguany 56 places
gratuïtes per formar-se en empreses simulades
cada àrea. Els dos programes són els
següents:
Sefed Cargo Prat
Formació administrativa en una empresa simulada de transport, que permet
obtenir un certificat de professionalitat
de nivell 2. Ofereix 32 places per a persones a partir de 16 anys i es farà en horari
de matí. L’inici del programa serà a principis de novembre i per accedir-hi cal
tenir uns estudis mínims d’ESO o equivalent. Els dies 3 i 16 d’octubre a les 10 h
es faran sessions informatives al Centre
de Promoció Econòmica.
Sefed Llindar Joves

Empresa simulada Cargo Prat, al Centre de Promoció Econòmica.

El Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat ofereix per a
aquest curs dos programes de formació
administrativa totalment subvencionada, a través del programa Sefed. La
formació, adreçada a persones en atur,
es farà en una empresa simulada que
funciona com una empresa real: fa com-

pres, ven productes, es relaciona amb la
clientela, comptabilitza les operacions,
controla la tresoreria, liquida tributs,
gestiona els recursos humans....
L’alumnat ocuparà els llocs de treball
i desenvoluparà les diferents funcions
amb l’objectiu d’aconseguir les competències professionals demanades en

Formació en operacions auxiliars de serveis administratius que permet obtenir
un certificat de professionalitat de nivell
1, amb un període d’orientació professional i pràctiques en empreses. Ofereix
24 places per a joves de 16 a 24 anys i es
farà en horari de tarda. Començarà durant el mes d’octubre i per accedir-hi no
cal tenir l’ESO.
Inscripcions
Les inscripcions es poden fer al Centre de
Promoció Econòmica (c. de les Moreres,
48, tel. 93 478 68 78, slo@elprat.cat) o per
Internet a https://online.elprat.cat
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La tardor
del Prat
Emprèn
Activitats formatives,
jornades, presentacions...
L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament, amb
la col·laboració del sector empresarial
de la ciutat i de la comarca, organitza
la Tardor del Prat Emprèn, tota una sèrie de diferents tipologies d’accions de
formació, assessorament i reflexió de
suport a l’activitat empresarial de la ciutat. L’objectiu és incidir en el desenvolupament econòmic i la cohesió social de
la ciutat fomentant l’emprenedoria i la
innovació, així com facilitar el desenvolupament i suport a la consolidació de les
empreses.

(14 i 21 de novembre) i model de negoci
Canvas (28 de novembre).

Formació

Jornades

Durant aquest mes de setembre i fins
a finals d’octubre es desenvolupen els
cursos de Community Manager i de
Mindfulness. El 25 de setembre es va celebrar un taller sobre patents i marques,
i el 26 de novembre i el 3 d’octubre sobre comunicació conscient i gestió de
conflictes.
La resta de cursos i tallers previstos són sobre selecció de personal (18
d’octubre), gestió econòmica d’empreses
d’economia social (8 i 5 de novembre),
aparadorisme (al llarg del novembre), requisits legals i fiscals de la venda online

Durant els mesos d’octubre i novembre
se celebraran les següents jornades: 3a
Jornada de la Logística (25 d’octubre al
Centre de Promoció Econòmica), jornada Empreses amb Valors (al novembre
al CPE), jornada del projecte Ecoindústria (20 de novembre al Centre de Serveis de Sant Boi) i jornada Empreses per
l’Ocupació (21 de novembre al Cèntric).
La Tardor del Prat Emprèn es clourà el
dia 29 de novembre amb la 12a Jornada
de l’Emprenedoria Local, que tindrà lloc
al Cèntric i en què es lliuraran els premis
(consulteu el requadre adjunt)

Acte de lliurament dels Premis El Prat Emprèn de l’any passat.

❧

Nova convocatòria
dels premis
Ja s’ha convocat la 12a edició
del concurs d’idees i/o projectes
empresarials El Prat Emprèn. El termini
per presentar candidatures finalitzarà
el 19 d’octubre. Hi poden participar
totes les persones emprenedores
que hagin elaborat un pla d’empresa
amb el suport i l’assessorament
del Servei de Creació d’Empreses
del CPE entre l’1 d’octubre del
2017 i el 15 d’octubre del 2018. Els
projectes hauran de constituir-se
i ubicar-se al Prat. Més informació
a www.economia.elprat.cat
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Notícies al
web d’El
Prat Ràdio
Novetats a la 17a temporada
de l’emissora municipal
L’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6
FM) ha encetat la 17a temporada plena
de canvis i novetats. La més destacada és el nou espai informatiu del web
www.elpratradio.com, que, a més
d’oferir tots els continguts de l’àmplia
programació a la carta, compta amb les
notícies més destacades de la ciutat, dia
a dia, així com altres informacions de
servei.
Graella 2018-2019
La graella d’aquesta temporada compta
amb interesants propostes com Ningú
és perfecte, per donar visibilitat i veu
a les persones que pateixen alguna
malaltia de salut mental; La radio del somormujo, espai ornotològic liderat pel
periodista pratenc José David Muñoz;
Música per al record, amb Esteve Regales i Nano Pereira, que donen el salt a la
graella després d’anys de col·laboració
al Planeta Prat; o Connexió Europa, amb
Luís Rodríguez, cap d’Informatius i expert en política internacional, que ens
informa sobre la Unió Europea a les portes de les eleccions legislatives.
Pel que fa als serveis informatius, El
Prat Ràdio en reforça la presència a la
graella amb una nova edició de Cap de

Equip d’El Prat Ràdio (91.6 FM), a la redacció de l’emissora municipal.

EL PRAT
setmana, cada diumenge a les 14.30 h,
amb Laura Prilló i Anna Colominas. El
departament d’Esports amplia l’horari
de divendres i connectarà, cada dissabte
de 20 a 22 h, amb el programa En Joc de
La Xarxa, que serà un complement a les
retransmissions esportives en directe.

l’edició d’estiu, el programa Connectats
—produït per les ràdios de Badalona,
Sabadell, Sant Cugat, Terrassa, Castellar
del Vallès i el Prat— ens aproparà tota la
informació metropolitana de 16 a 19 h
en substitució de La tarda.

Dos magazins diaris

Les sintonies també s’han renovat, alhora que s’ha fet una aposta transversal
per les xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram i Telegram) que posa al servei
dels pratencs i pratenques la ràdio moderna i innovadora que es mereixen

El magazín matinal Planeta Prat tornarà
a ser —una temporada més amb Isa
Gonzalo al capdavant— la millor finestra per conèixer l’actualitat de la ciutat
en profunditat.
Ara bé, enguany no serà l’únic magazín de la graella: després de l’èxit de

Xarxes socials

❧

[ Imanol Crespo ]
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aría Acaso lleva trabajando más
de veinte años en el terreno de
la educación, en la Universidad
Complutense de Madrid. Cree que
el sistema educativo actual está
obsoleto y que es necesario y urgente
un cambio de paradigma. Dentro de
este contexto, los intereses de María
se centran en llevar a las prácticas
de los profesionales de la educación
dicho cambio de paradigma de una
manera real, con una idea principal:
lo importante en el siglo XXI no serán
los contenidos sino las metodologías
de transmisión del conocimiento.
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María Acaso,
profesora e investigadora
de educación artística

“Es urgente
recuperar
el poder de
la escuela”

María Acaso ha sido la invitada al acto de la
Lección Inaugural del Curso Académico 2018
-2019, organizado por el Ayuntamiento de la
ciudad, donde ha impartido la ponencia titulada
“Poetizar las aulas”, un revulsivo de pensamiento crítico y comprometido.
¿Qué has querido explicar con el título
“Poetizar las aulas”?
Se trata de utilizar el arte como manera de transformar. Esto no significa trabajar el arte como
contenido, sino valerse del pensamiento artístico
como metodología en las aulas.
¿En qué se basa el pensamiento artístico
del que hablas?
En potenciar en el alumnado el pensamiento
divergente y crítico, la curiosidad, el placer del
aprendizaje, y en entender la educación como
una producción cultural.
Tú has acuñado el término #rEDUvolution.
¿Qué significado tiene?
El término #rEDUvolution condensa, mediante la
hibridación de los términos “revolución” y “educación”, la necesidad de ejecutar un cambio en
aquellos lugares destinados a la educación. Tras
años de proceso colectivo de pensamiento y de
transformación, desde el año 2015 hay un consenso en ciertos ámbitos educativos de que la
revolución no es una quimera, sino que el sistema educativo y la sociedad necesitan un cambio
y este cambio tiene que estar producido y desarrollarse en el contexto educativo y también en
el institucional.
El profesorado de nuestras escuelas e institutos, ¿tiene margen en este contexto
educativo para el cambio?
Por supuesto que tiene margen. Las profesoras
y profesores trabajamos en dos ámbitos: por un
lado, el privado, personal y vital y, por otro lado,
el político y social. En el ámbito público, las escuelas tienen que dar más autonomía y recursos
a los profesores y profesoras, pero es en el ámbito personal donde podemos atrevernos más. Hay
la opción vital de correr el riesgo y de atreverse
a abrazar el cambio. La filósofa Marina Garcés
dice que hay que ser honestos con la realidad
social. Si la realidad social no lleva a hacer este
cambio, pues se tendrá que hacer.
¿Qué papel juegan los alumnos y alumnas,
que son los destinatarios de la educación?
Son la otra pieza clave. La comunidad de aprendizaje la forman el profesorado y el alumnado.

Un profesor empoderado lo que va a hacer es
empoderar a los alumnos. Cuando estás empoderando a los alumnos para que se responsabilicen, tomen decisiones y hagan cosas, lo que
estás ejerciendo es la democracia radical en el
aula. Realmente, esto es lo que necesitan los estudiantes: sentirse ciudadanos.
¿Cuál crees que es actualmente el principal problema en los centros educativos?
Creo que uno de los grandes problemas de la
escuela es lo distante que está de la realidad.
La educación se ha de conectar con los problemas contemporáneos que la atraviesan y dar
respuesta a esa realidad social. Ser innovador es
trabajar teniendo en cuenta una de las principales dificultades que pienso que hay en nuestros
días y es el avance terrible del neoliberalismo,
que copa todos los ámbitos de nuestra vida.
Aquí tenemos un papel fundamental y los profesores realmente innovadores son los que se dan
cuenta de este problema.
¿Encuentras relación entre tu trabajo el
proyecto Interseccions (de educación, cultura y comunidad) que la ciudad de El Prat
está llevando a cabo?
Absolutamente toda. Conocer este interesantísimo proyecto me ha emocionado, porque es poner en práctica, a un nivel de ciudad, todo lo que
estoy diciendo desde hace tiempo en la teoría.
Me ha gustado mucho el concepto de currículum
expandido a la educación, la cultura y la ciudad,
Es exactamente lo que a mí me gustaría hacer.
Aquí se está generando una estructura realmente transformadora.
¿Qué consejos puedes dar para implementar esta revolución?
Tomando la idea de Eduardo Galeano, de que
personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas
en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo,
lo aplico a las aulas. Profesorado pequeño, en
aulas pequeñas en lugares pequeños, pueden
cambiar el mundo.
Parece sencillo, pero aplicarlo puede tener
sus dificultades, ¿no?
La idea de que cada profesora, en su aula, día
a día, puede generar un cambio es la idea que
tenemos que abrazar. Eso son las microrevoluciones que realmente cambian el mundo

❧

[ Dolors Pérez Vives ]
www.mariaacaso.es

Conocer el proyecto
Interseccions (de
educació, cultura y
comunidad) me ha
emocionado, porque
es poner en práctica,
a un nivel de ciudad,
todo lo que estoy
diciendo desde hace
tiempo en la teoría.
Me ha gustado
mucho el concepto de
currículum expandido
a la educación, la
cultura y la ciudad. Es
exactamente lo que a
mí me gustaría hacer.

Ser innovador es
trabajar teniendo en
cuenta una de las
principales dificultades
que pienso que hay
en nuestros días y es
el avance terrible del
neoliberalismo, que
copa todos los ámbitos
de nuestras vidas. Aquí
tenemos un papel
fundamental y los
profesores realmente
innovadores son los
que se dan cuenta
de este problema.
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MEMORIALS AE PRAT JOSÉ DURÁN I RODOLFO MIJOLER

TORNEIG DE TENNIS TAULA

Un any més, l’Associació Esportiva Prat ha organitzat dos
partits amistosos: el tradicional torneig Rodolfo Mijoler i el IX
memorial José Durán, en aquesta ocasió disputats contra el
Vila-real CF. L’Asociación Española Contra la Muerte Súbita vol
difondre la importància de la cardioprotecció a les instal·lacions
esportives a través d’aquest homenatge. L’AE Prat (foto) va
guanyar per 1 a 0 al cadet del Vila-real. També es va celebrar
el Memorial Rodolfo Mijoler en memòria del germà de l’expresident del club, Lluís Mijoler. L’infantil del conjunt castellonenc
va derrotar als pratencs per 1 a 3. Vídeo a www.elprat.tv

El Club Tennis Taula Prat ha organitzat el seu 9è
Torneig. Durant tot un cap de setmana les pistes
del Joan Busquets s’han omplert de palistes dividits
en dues categories: federats —en memòria dels ex
jugadors del club pratenc Ángel Sacristán y Juan
Riquè— on hi han competit 40 adscrits a la Federació
Catalana de Tennis Taula; i aficionats. El Tennis Taula
Prat ha donat així el tret de sortida a una nova
temporada on té reptes importants després dels bons
resultats del curs passat. Vídeo a www.elprat.tv
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MÉS DE 400 SENDERISTES A LA 14a TRANSDELTA
Més de 400 persones han caminat pels espais
naturals i agrícoles del Prat durant la 14a
edició de la Transdelta, la tradicional caminada
popular organitzada per la secció local de la
Unió Excursionista de Catalunya, la UEC del
Prat. Ha estat una passejada festiva de més
de 12 km que aquest any ha comptat amb la
col·laboració d’altres entitats locals amb la
idea de vincular la gastronomia, el Parc Agrari
i els Espais Naturals. Vídeo a www.elprat.tv

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
El campionat de lliga a la Tercera Divisió ha arrencat de manera molt
positiva per a l’Associació Esportiva Prat, que després de sis jornades
disputades és líder en solitari, amb 4 victòries i 2 empats i sense cap gol
rebut. La Tercera Divisió d’enguany serà llarga, amb 42 jornades i 21 equips.

FLAIXOS D’ESPORTS

CLUB HOQUEI PRAT
El Club Hoquei Prat ha presentat els equips base d’aquesta temporada 2018-2019. Enguany, l’entitat comptarà amb 45 jugadors i
jugadores repartits en 3 equips prebenjamins federats, un preinfantil que jugarà a la Lliga del Consell Escolar del Baix Llobregat
per segon any consecutiu i l’escola d’iniciació, formada per 15 nens i nenes. En la presentació dels equips s’ha aprofitat per donar
a conèixer la nova coordinació tècnica de l’escola d’hoquei, que estarà encapçalada per David Cáceres. Després de la desfilada,
cada equip ha jugat partits amistosos davant La Sagrera, el Cornellà, el Patí Congrés de Barcelona, el Mollet i el Barberà.
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TORNEIG VOLEI PISTA

LA CURSA POPULAR, EL 7 D’OCTUBRE
La 38a Cursa Popular del Prat no se celebrarà enguany el diumenge
de Festa Major, com era habitual, sinó que ho farà el diumenge
següent, 7 d’octubre. La cursa comptarà amb una cursa infantil
de 400 m (nascuts/des del 2012 al 2018), una altra infantil de
1.500 m (nascuts/des del 2008 al 2011), una de 3 km (nascuts del
2004 al 2007) i una de 10 km (nascuts/des abans de 2004).

Els Vikings Volei Prat han donat el tret de sortida a la
nova temporada amb la primera edició del Torneig de
vòlei pista 6x6, celebrat al pavelló del Julio Méndez.
Durant tot el dia, prop de 90 jugadors i jugadores han
participat en una jornada que ha nascut per donar
més visibilitat a l’esport del voleibol a la ciutat. El
torneig serveix per donar inici al curs, una temporada
on els Víkings comptaran amb 14 equips i prop de
170 jugadors i jugadores. Vídeo a www.elprat.tv
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