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D’

Dentro de pocos días tendremos la oportunidad de descubrir L’Artesà, un teatro renovado y pensado para 
las exigencias artísticas, culturales y ciudadanas del siglo XXI. Hemos logrado el reto de crear un espacio 
que respeta la memoria de las personas que lo han hecho suyo durante las diferentes etapas, desde que 
se construyó hace un siglo. Al mismo tiempo, se ha hecho realidad un concepto arquitectónico basado en 
la funcionalidad y la sostenibilidad, con una organización interna flexible y con espacios capaces de dar 
respuesta a los requerimientos de un equipamiento teatral moderno.

La voluntad con que se abren las puertas de L’Artesà traspasa la idea de hacer un teatro convencional, todo 
lo contrario: queremos que sea un espacio vivo y participativo donde convivan la oferta de una programación 
artística de calidad con la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de El Prat con vocación teatral 
puedan vivir experiencias artísticas en primera persona.

L’Artesà será el nodo central del programa Arts en Viu, una apuesta del Ayuntamiento por facilitar a la 
ciudadanía el acceso a la cultura y las actividades artísticas en igualdad de oportunidades. Pensamos que la 
educación, la cultura y la comunidad son las verdaderas herramientas transformadoras para avanzar hacia 
una ciudad culta, participativa, crítica y comprometida. Por eso, Arts en Viu e IntersECCions son dos proyectos 
con vocación de largo recorrido que, sin duda, irán dando resultados positivos y fortalecerán el tejido creativo 
de El Prat. Trabajamos por un modelo de ciudad en el que todos tengan acceso a la innovación, la creatividad, 
la experimentación, la formación y la investigación como motor de cambio social, porque creemos en la fuerza 
transformadora de la cultura.

Abrimos las puertas de L’Artesà con el deseo de que los y las pratenses lo disfruten tanto desde la butaca 
como desde el escenario.

Os esperamos!

Obrim les portes de L’Artesà 

amb el desig que els 

pratencs i les pratenques 

en gaudeixin tant des 

de la butaca com des de 

l’escenari. 

Abrimos las puertas de 

L’Artesà con el deseo de 

que los y las pratenses 

lo disfruten tanto desde 

la butaca como desde el 

escenario.

Tornem a L’Artesà
Lluís Tejedor  
L’alcalde

aquí a pocs dies tindrem l’oportunitat de descobrir L’Artesà, un teatre renovat i pensat per a les exigències 
artístiques, culturals i ciutadanes del segle XXI.  Hem assolit el repte de crear un espai que respecta la memòria 
de les persones que l’han fet seu durant les diferents etapes, des que es va construir ara fa un segle. Al 
mateix temps, s’ha fet realitat un concepte arquitectònic basat en la funcionalitat i la sostenibilitat, amb una 
organització interna flexible i amb espais capaços de donar resposta als requeriments d’un equipament teatral 
modern. 

La voluntat amb què s’obren les portes de L’Artesà traspassa la idea de fer un teatre convencional, tot al contrari: 
volem que sigui un espai viu i participatiu on convisquin l’oferta d’una programació artística de qualitat amb la 
possibilitat que els ciutadans i ciutadanes del Prat amb vocació teatral hi puguin viure experiències artístiques 
en primera persona. 

L’Artesà serà el node central del programa Arts en Viu, una aposta de l’Ajuntament per facilitar a la ciutadania 
l’accés a la cultura i a les activitats artístiques en igualtat d’oportunitats. Pensem que l’educació, la cultura i 
la comunitat són les veritables eines transformadores per avançar cap a una ciutat culta, participativa, crítica i 
compromesa. Per això Arts en Viu i IntersECCions són dos projectes amb vocació de llarg recorregut que, sens 
dubte, aniran donant resultats positius, i enfortiran el teixit creatiu del Prat. Treballem per un model de ciutat en 
què tothom tingui accés a la innovació, la creativitat, l’experimentació, la formació i la recerca com a motor de 
canvi social, perquè creiem en la força transformadora de la cultura.

Obrim les portes de L’Artesà amb el desig que els pratencs i les pratenques en gaudeixin tant des de la butaca 
com des de l’escenari. 

Us hi esperem! 
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Les 4 claus

[1]

Del 30 de març al 14 d’abril 

el Teatre L’Artesà obrirà 

portes per donar-se a 

conèixer a la ciutadania, 

amb portes obertes, visites 

guiades i espectacles gratuïts 

per a diferents públics.

[2]

L’edifici fa compatibles 

els estrictes requeriments 

arquitectònics i funcionals 

d’un teatre modern amb 

el reconeixement i la 

conservació dels valors 

patrimonials de l’antic 

teatre i del seu entorn.

[3]
El Teatre L’Artesà no és un 

element aïllat, sinó que és 

part d’un tot més gran: el 

programa municipal d’Arts 

en Viu i L’Escola del mateix 

nom, un model pioner de 

gestió pública de les arts 

escèniques i musicals.

[4]
S’unificarà el sistema de preus 

per a tots els espectacles 

de la ciutat, mantenint la 

política de tarifes accessibles. 

L’Artesà, el teatre 
de la ciutat

Cent anys després de la seva construcció, 
la història del Teatre L’Artesà és a punt 
de recomençar. El 30 de març tornarà a 
obrir portes i anirà entrant en funcio-
nament de manera progressiva, La ciu-
tadania podrà conèixer l’equipament a 
través de portes obertes i visites guia-
des, i podrà gaudir d’espectacles i ac-
tuacions per a diferents públics.

Aliança entre 
passat i futur 

Per fora, una pell d’obra vista continua 
i completa les velles façanes de maons 
originals, sobre les quals s’ha aixecat el 
nou volum de l’edifici. El maó massís 
suposa una continuïtat amb el passat i 
s’ha convertit en l’element que unifica 
tot el conjunt, des del pati fins a la part 
més alta de la caixa escènica.

Per dins, un gran escenari i una tra-
moia amb la tecnologia més actual 
permetran tot tipus de representacions 
teatrals en una sala àmplia, moderna i 
confortable. 

El Teatre L’Artesà, doncs, fa compati-
bles els estrictes requeriments arquitec-
tònics i funcionals d’un teatre modern 
(visibilitat, acústica, seguretat, comfort, 
sostenibilitat, escenotècnia...) amb el re-
coneixement i la conservació dels valors 
patrimonials de l’antic teatre i del seu 
entorn. 

El nou Teatre L’Artesà, amb 5.283 m2 
construïts, és una illa cultural de pri-
mer ordre, capacitada per acollir des de 
grans muntatges escènics fins a repre-
sentacions de petit format. 

Tant durant la construcció com, a par-
tir d’ara, durant el funcionament i man-
teniment, s’han aplicat criteris estrictes 
de sostenibilitat energètica pel que fa 
a aspectes com la il·luminació o la cli-
matització, i s’ha garantit l’accés de per-
sones amb mobilitat reduïda a tots els 
espais. L’edifici disposa dels següents 
elements:

[ Sala Gran. Amb un aforament per a 
611 espectadors, és una grada fixa divi-
dida en platea i amfiteatre, amb voluntat 
d’apropar i abraçar el públic a l’escena. 
Dues llotges laterals a cada nivell re-
forcen el caràcter envolvent i recorden 
la configuració de l’antic teatre. La sala 
permet la possibilitat d’obrir un fossat 
per a música en directe reduint una part 
de l’aforament.

[ Sala Petita. Ubicada a la planta supe-
rior, té capacitat per a 147 espectadors 
situats en una grada que podrà reple-
gar-se. Té 192 m2 de superfície i permet 
tot tipus de configuracions i usos.

Trets principals i 
espais del teatre
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[ Tres sales d’assaig. Una d’elles espe-
cífica per a dansa, de 108 m2, i dues més 
per a totes les pràctiques d’arts en viu, 
d’uns 50 m2. 

[ Caixa escènica i tramoia: La caixa 
escènica, espai destinat a la represen-
tació actoral i a l’emplaçament de la 
tramoia, està adaptada als estàndards 
més exigents i actuals del teatre. Des 
de l’exterior, la caixa escènica és visible 
com un volum quadrangular situat en 
front del carrer del Pintor Isidre Nonell. 
L’escenari té 300 m2, amb una boca de 
14 m d’amplada i 7 d’alçada, dimen-
sions que permetran espectacles fins 

ara impossibles al Prat. Té accés directe 
de càrrega i descàrrega i magatzems de 
recepció des de Pintor Isidre Nonell.

La tramoia, el conjunt de dispositius 
tècnics que fan possible els canvis de 
decorat i altres esfectes visuals i sonors 
durant les representacions, disposa de 
les tecnologies més avançades i perme-
trà que el Teatre L’Artesà pugui acollir 
qualsevol representació escènica per 
molt exigent que sigui. 

[ Vestíbul: Recuperarà la connexió en-
tre la platea del teatre i el bar mitjançant 
una porta, que ara s’ha reobert. Situat 
en la mateixa posició i dimensions ori-

ginals, el vestíbul contindrà el taulell 
d’informació i venda de localitats. 

[ Façana: La façana d’accés, cataloga-
da, s’ha restaurat. A l’exterior, l’arbreda 
de plàtans del carrer del Centre, abans 
tancada rere un mur, s’ha obert a la ciu-
tat i farà d’espai previ d’espera i accés al 
teatre. De dia, els arbres i el cel es reflec-
teixen en la nova gran galeria vidriada. 
De nit, quedaran il·luminats per la llum i 
l’activitat de l’interior.

[ Altres espais interiors: sales d’assaig, 
camerinos, sales tècniques, magatzems i 
oficines d’administració, etc. ❧
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El Teatre L’Artesà és molt més que un 
teatre. És, sobretot, l’aposta decidida 
de l’Ajuntament del Prat per la cultura 
a través del programa d’Arts en Viu, un 
projecte pioner que pretén, des de la 
gestió municipal, contribuir al desenvo-
lupament personal i col·lectiu. 

El Teatre L’Artesà no és, per tant, un 
element aïllat, sinó que és part d’un tot 
més gran: el programa municipal d’Arts 
en Viu i L’Escola del mateix nom, un mo-
del pioner de gestió pública de les arts 
escèniques i musicals. 

L’Artesà no és només 
un teatre: és una eina 
per apropar la cultura 
a la ciutadania a través 
de les arts en viu 

Tornem a 
L’Artesà

A partir de la reobertura d’aquest es-
pai es treballarà en el programa d’Arts 
en Viu, posant en valor tots els actius 
culturals existents i construint un nou 
projecte basat sobre tres principis: crea-
ció, formació i exhibició.

[ Creació. L’Artesà oferirà als creadors 
i creadores un equipament de primer 
nivell on puguin desenvolupar, expe-
rimentar i compartir tot el seu poten-
cial artístic, sense patrons estàndards 
preestablerts. Acollirà residències ar-
tístiques, projectes comunitaris de di-
ferents col·lectius de la ciutat, unitats 
d’investigació... de manera que qui avui 
és públic demà podrà esdevenir creador 
d’espectacles, fent que la frontera entre 
productor i consumidor sigui més difu-
sa. Aquest teatre no vol que l’escena es 
comparteixi, només, des de la butaca.

[ Formació. El Teatre L’Artesà tindrà 
especial interès en la relació amb les 
escoles i instituts del Prat, i en el marc 
del programa municipal IntersECCions 

(Educació, Cultura, Comunitat) dialo-
garà amb els infants, joves i personal 
docent de la ciutat per fer projectes 
conjunts. L’Escola d’Arts en Viu farà 
créixer així el teixit creatiu de la ciutat 
quantitativament i, sobretot, qualitati-
vament, projectant una nova generació 
d’artistes i públic de la ciutat de l’avui i 
del demà. El Teatre L’Artesà potenciarà 
el talent local en disciplines com el tea-
tre, la dansa o el moviment corporal. Pel 
que fa a la música, els seus equipaments 
de referència seran l’Auditori del Cèn-
tric i La Capsa. 

[ Exhibició. Aquest teatre té unes ca-
racterístiques i capacitats tècniques 
que permetran portar-hi espectacles de 
gran format i complexitat, alguns d’ells 
d’abast internacional. No oblidarà, però, 
les exhibicions petites i mitjanes. Apos-
tarà per la dramatúrgia contemporània, 
la diversitat i la hibridació de llenguat-
ges i formats, el risc i l’avantguarda 
teatrals, sempre des del respecte per la 
tradició. 



EL PRAT

9
març 19

El teatre, el cafè i el pati 
formen el conjunt de 
L’Artesà, tres elements 
que tornaran a recuperar 
la seva connexió.

Política de preus 
per a tota la ciutat
El Teatre L’Artesà vol fer que les 
arts en viu siguin més accessibles 
i properes a la ciutadania del Prat. 
Per això es modificarà el sistema 
de preus, que serà conjunt per a 
tots els equipaments culturals de la 
ciutat: L’Artesà, La Capsa, Cèntric, 
centres cívics, etc. Totes les entrades 
tindran un preu accessible (el màxim 
serà de 15 €). La venda anticipada 
suposarà un descompte del 33 %, i la 
compra de 3 entrades (ja siguin per 
al mateix espectacle o per a altres, 
en el mateix equipament o en altres) 
gaudirà d’una rebaixa del 40 %. 

Portes obertes i 
visites guiades
El dissabte 30 de març el Teatre 
L’Artesà s’obrirà a la ciutat. S’hi 
faran activitats fins al diumenge 14 
d’abril (consulteu les pàgines 10 i 
11). Hi haurà portes obertes, visites 
guiades –a càrrec d’actors i actrius 
del Teatre Kaddish i la companyia 
Los Torreznos- i espectacles per 
diferents parts de l’edifici, per 
a diferents franges d’edat. 

Amb motiu del centenari de 
L’Artesà, la propera tardor se 
celebrarà un cicle d’activitats 
amb la identitat i la memòria al 
voltant d’aquest històric espai 
pratenc com a fils conductors.

Tots els noms 
de L’Artesà
L’Artesà està format per tres 
elements: el Teatre L’Artesà, el Cafè 
L’Artesà i el Pati de L’Artesà. Per 
la seva part, el teatre incorpora 
tres espais principals: la Sala Gran, 
la Sala Petita i El Modern, ja que 
aquest teatre passarà a funcionar 
com a tercera sala de l’equipament, 
destinada a espectacles de creació 
local d’entitats culturals i teixit 
educatiu (festivals de fi de curs, 
exhibicions escolars, etc).

El Teatre L’Artesà oferirà una programa-
ció diversa, estable i de qualitat, per a 
totes les edats i interessos. Serà un es-
pai obert i proper a la ciutadania, amb 
preus assequibles, on tothom, tingui els 
gustos que tingui, sigui espectador, en-
titat o professional, s’hi sentirà atret. 

S’hi faran una trentena d’espectacles 
per temporada, on les diferents discipli-
nes seran presents de forma equilibra-
da, així com les propostes més comer-
cials i les més alternatives. No oblidarà 
el gaudi pel gaudi, però tampoc el 
compromís ni la força reivindicativa de 
l’escena. 

Un centre cultural 
viu i dinàmic

El Teatre L’Artesà serà un espai viu i 
dinàmic, amb activitats diverses al llarg 
del dia i als diferents espais. No obrirà 
només el dia de funció, sinó que estarà 
actiu, com a mínim, cada tarda de 16 a 20 
h, com a seu de l’Escola d’Arts en Viu ❧

NOTA: Per tal de complir amb la llei orgànica de règim electoral general (LOREG) que regula els actes 
d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral, l’Ajuntament ha suspès la inauguració 
institucional prevista per a aquest equipament. Per tant, L’Artesà entrarà en servei a partir del 30 de març i la 
ciutadania tindrà l’oportunitat de visitar-lo en les jornades de portes obertes.

Per a tots els públics 
i interessos
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Apartamentos tutelados gratuitos
El envejecimiento de la población española sigue imparable 
y, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se 
ha vuelto a registrar un máximo histórico. Así, si no se toman medidas, en 
2030 los mayores de 65 supondrán el 30 % de la población, frente al 18 % 
actual. Vivimos más y durante más años de forma autónoma. Este logro de 
la sociedad nos plantea  problemas que desde el Ayuntamiento no podemos 
desatender.  

Si salgo elegido alcalde en mayo, construiremos 100 apartamentos 
tutelados, con servicio de enfermería, supervisión y limpieza, para personas 
mayores y personas con discapacidad. Creo en las políticas convergentes, por 
ello propondremos un convenio de alquiler de las viviendas habituales de los 
usuarios para pagar los servicios y ofertar alquileres moderados a nuestros 
jóvenes. Protección de nuestros mayores, contratación de personas y acceso 
a la vivienda a nuestros jóvenes en un solo servicio municipal.

Desde la Administración debemos adelantarnos a los 
problemas de los ciudadanos. Si somos decisivos en el próximo gobierno 
municipal, durante el próximo mandato será una realidad. 

Tel. 653 936 713 

Si paramos, se para el mundo
8 de Marzo, fecha importante, se conmemora el día de tu madre, 
abuela, novia, hermana, hija, en fin, de todas las mujeres. Día en el que 
muchas salimos a la calle, dejando de lado nuestras ideologías, y caminamos 
juntas, porque juntas somos más fuertes, con un objetivo común: la igualdad, 
por la que tantos años llevamos luchando. Hemos realizado grandes logros, 
pero todavía nos queda mucho por recorrer para alcanzar esa libertad que 
nos pertenece y que algunos se empeñan en arrebatarnos.

Somos guerreras y conciliadoras, esa es nuestra seña, y nuestra 
sociedad solo podrá avanzar cuando el patriarcado sea un mero dato 
histórico. Necesitamos mujeres feministas, pero también hombres, porque 
nuestra voz aún se ve distorsionada en algunos sectores de la población.

Necesitamos políticas que acaben con la innegable brecha 
salarial, que dignifiquen los trabajos feminizados, que se reforme la Ley 
contra la Violencia de Género, ya que no está dando los frutos esperados, 
pero sobretodo que se eduque a nuestros menores en igualdad, sólo ellos 
tienen la llave para que el 8 de Marzo quede como un recordatorio de que, 
si queremos, juntas, lo logramos. #huelga8M

    @GuanyemPratLlob          

Parlem del Prat: parades del 
bus nocturn a demanda
Al darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar per majoria una moció 
presentada per ERC on demanàvem la creació de les parades a demanda; 
que aquells busos nocturns que passen pel Prat, com l’ N16 i l’N17, puguin 
parar a més llocs dels establerts si així es demana. Aquesta iniciativa va 
sorgir de parlar amb la ciutadania, especialment amb col·lectius de dones i 
joves. A més, la idea s’ha cuinat amb altres ciutats de l’entorn, estudiant-ne 
les experiències, per exemple a la Zona Franca, Montgat o Tiana amb les 
línies N1 i N9. 

Les dades ens mostren que existeix risc de patir violència 
masclista i que la gran majoria de les dones de l’àrea metropolitana se 
senten insegures al caminar de nit pels carrers de les nostres ciutats. Si a 
això li sumem la insuficient il·luminació del Prat, el sentiment s’agreuja. 
 
Seria desitjable no haver de presentar mocions com aquesta per 
garantir la seguretat de menors i dones que tornen soles i de persones que, 
a criteri del conductor, siguin vulnerables i sol·licitin el servei. Per desgràcia, 
encara cal fer-ho. Així i tot, seguirem treballant per provocar el canvi 
necessari perquè tothom pugui caminar pels nostres carrers amb seguretat.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

L’habitatge, l’assignatura pendent
L’habitatge és, sense dubte, un dels problemes principals 
de la ciutat. La manca d’oferta i l’elevat preu dels lloguers dificulten 
l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a la gent jove.

La política local d’habitatge ha brillat per la seva insuficiència 
durant aquesta legislatura. No volem dir que no s’hagi fet res, sinó que 
s’ha fet ben poc si tenim en compte que som un dels ajuntaments amb 
més pressupost de Catalunya. Sabem que l’Ajuntament cedirà un terreny 
per a la promoció de 92 habitatges a lloguer assequible, però no social. 
Benvinguts siguin, però estem segurs que és una mesura totalment 
insuficient si ho comparem amb el que estan fent a altres municipis.

Martorell, municipi amb 28.000 habitants i amb un terç de 
pressupost del nostre, ha aprovat impulsar la construcció de 330 pisos 
de caràcter social en els propers dos anys. Les xifres parlen per si soles 
i la comparació evidencia la insuficiència de les polítiques locals per 
tal d’arreglar un problema tant urgent com és l’habitatge. La política 
d’aparador no és la millor resposta a les necessitats ciutadanes. Calen 
menys titulars i més idees i projectes al servei de les persones.

    @JuntsxElPrat          juntspelprat      www.juntspelprat.org



Juan Pedro Pérez Castro Lluís Mijoler Martínez 

Antonio Miguel Ruiz RedondoSandra Patricia Daza Puente

EL PRAT

13
març 19

Diálogo
Nada peor para la convivencia que la radicalización de las 
ideas. No ponerse en el lugar de la otra persona, no sentarse a hablar 
mirándose a los ojos, sólo nos lleva al retroceso en la construcción de 
nuestra comunidad. Nuestra ciudad se fundamenta en los valores de 
igualdad, equidad y diversidad; no es casualidad que El Prat sea uno de los 
municipios de España con menos desigualdad entre sus habitantes. Nos 
reconocemos como iguales, aceptamos nuestra diversidad de procedencias 
y de ideas, nos ayudamos mutuamente mediante el bien común y nos 
apoyamos cuando lo necesitamos. Esto nos lleva a sentir orgullo de ser 
pratense, un sentimiento potablava que no puede desvirtuarse con posturas 
exageradas que sólo pretenden dividirnos y generar fractura social a cambio 
de un puñado de votos. Mientras sigan discutiendo sobre si quieren más 
a mamá o a papá, los ricos (con una bandera o con otra) siguen siendo 
más ricos y los pobres (con una bandera o con otra) siguen siendo más 
pobres. Nos gusta hablar de nuestras diferencias para entendernos: 
negociación, pacto, mediación para la resolución de los conflictos, así es 
como hemos construido el nostre lloc al món. Diálogo. En El Prat seguimos 
preocupándonos de los nuestros, de los problemas comunes. Hablamos 
de El Prat y nos gusta cómo es, no dejemos que nos lo cambien.

    @mijoler

Y ahora, generales
Fue hace justo un mes cuando desde estas mismas líneas 
comentaba la proximidad de las dos elecciones, europeas y municipales, 
que nos esperan en el mes de mayo. Sin embargo, en tan breve espacio 
de tiempo la actualidad ha dado un vuelco y tendremos una nueva 
convocatoria electoral antes de aquella cita, el 28 de abril. Una vez 
más, los que reparten carnés de buenos y malos catalanes han vuelto 
a tomar la peor decisión para Catalunya. Con su voto negativo al 
proyecto de ley de presupuestos presentado por el gobierno de Pedro 
Sánchez, los partidos independentistas no solo han dado al traste con 
una propuesta objetivamente positiva para Catalunya en recursos e 
inversiones, sino que han propiciado un adelanto electoral que cierne 
sobre el país la amenaza de las tres derechas. Los socialistas volvemos 
a ofrecernos para gobernar una España amenazada por la intolerancia 
y la crispación. Los hombres y mujeres del socialismo representamos 
la opción de progreso que se compromete a luchar para modernizar 
la economía, crear empleo digno y fortalecer el estado de bienestar.
En el anterior número de la revista ofrecí el proyecto socialista para 
liderar un gobierno estable en esta ciudad. Añadan al gobierno de 
España en la oferta. Somos la garantía de la izquierda no nacionalista. 

    @PerezJP_   

Rumbo a las municipales de 2019
Una vez pasadas las primarias para las municipales de Podemos 
El Prat, quiero agradecer la revalidación de la confianza que ya en 2015 
depositaron en mí las compañeras y compañeros de nuestra agrupación 
local para encabezar esta propuesta política, que sigue siendo ilusionante. 
Durante estos años hemos presentado innumerables propuestas trabajadas 
con la ciudadanía: un parque público de vivienda, remunicipalización de los 
servicios públicos, potenciación del fútbol femenino, cláusulas sociales en la 
contratación pública, una protectora de animales municipal, un reglamento 
de participación ciudadana, El Prat municipio con Amianto Cero, mociones 
sobre Memoria Histórica, feminismo, educación, sanidad, trabajadores en 
lucha, etc. Ha sido un trabajo intenso, compartido con muchas personas 
que se han implicado de forma puntual o permanente a este proyecto y 
lo han enriquecido. Sin embargo, hemos podido comprobar que, aunque 
hayan sido aprobadas algunas de nuestras propuestas, ninguna ha visto la 
luz (excepto el reglamento de participación), porque es deber del gobierno 
ejecutarlas y no lo ha hecho. Por eso, en estas próximas elecciones desde 
Podemos El Prat saldremos a ganar, porque tenemos la firme convicción 
de que nuestro proyecto colectivo es necesario, porque es un proyecto que 
hemos construido con mil pies en las calles y un pie en la institución.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info

Múltiple oportunidad
Abril y mayo son fechas clave para el devenir de nuestro presente 
y nuestro futuro. Primero elegiremos a un nuevo Presidente del Gobierno 
y después a nuestros representantes en el Parlamento Europeo y alcaldes; 
también elegirán a sus gobiernos autonómicos en otras regiones de 
España. Por lo tanto, tenemos una múltiple oportunidad de impulsar 
nuevos proyectos ciudadanos de convivencia, que mejoren nuestro día a 
día desde las urnas. 

En la Agrupación de Ciudadanos de El Prat estamos trabajando 
muy duro para acometer con garantías este desafío a nivel local. Tenemos 
equipo y vamos a presentar un gran proyecto de ciudad para un Prat de 
Llobregat de nuevas oportunidades para todos, que dé la bienvenida al 
talento y al esfuerzo y que mire hacia el futuro con optimismo contando 
con todos: pequeños, jóvenes y mayores. Y donde, por ejemplo, la lengua y 
la cultura sean vehículos de cohesión social y no elementos diferenciadores 
que ahonden en nuestras infundadas diferencias. Si de nosotros depende, 
después de mayo, castellano y catalán serán las dos lenguas propias del 
Ayuntamiento y no como sucede ahora, donde únicamente el catalán lo es, 
—recuerda que gracias a los votos esta legislatura de ICV, PSC, PP,…—.   

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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Más de 1.200 obras procedentes 
de países de todo el mundo se 
han presentado al XV Certamen de 
Poesía Rafael Alberti, organizado 
por la Casa de Andalucía y, este año, 
con la colaboración de la asociación 
de escritores Tintablava. La edición 
de este año ha sido un éxito de 
participación debido a algunas 
novedades como la posibilidad 
de entregar los poemas de forma 
telemática y la difusión del certamen 
a través de páginas web. El primer 
premio internacional ha sido para 
José Alonzo Sahui Maldonado, con 
Sonetos y policromías; i el local 
para Luis Jiménez Higueras, con 
Resucitación. Video en www.elprat.tv

MÁS DE 1.200 OBRAS SE PRESENTAN AL XV 
CERTAMEN DE POESÍA RAFAEL ALBERTI

NOU BANC DE RECURSOS PER A LES ENTITATS DEL PRAT

El Servei d’Assessorament i Formació per a Entitats ha posat en 
marxa el Banc de Recursos per a les Entitats, un espai web on 
les entitats poden trobar tota la informació sobre els recursos i 
eines municipals a què poden optar pel fet de ser una entitat del 
municipi. S’hi pot trobar tota l’oferta dels diferents departaments 
de l’Ajuntament en relació a cessions d’espai, formació, 
assessorament, subvencions, serveis digitals o activitats a la via 
pública. Trobareu el banc de recursos a www.elprat.cat/entitats

NOUS APARCAMENTS PER A BICICLETES A LA PLATJA 

La platja del Prat compta amb nous aparcaments per 
a bicicletes, una de les 23 actuacions aprovades en els 
Pressupostos Participatius a través de les votacions de 
la ciutadania. Els nous aparcaments s’han instal·lat a la 
zona del Centre Municipal de Vela, on se n’ha ampliat el 
nombre (de 3 a 8) i als accessos a la platja més propers a la 
zona naturista. L’objectiu d’aquesta actuació és potenciar 
el transport sostenible entre la ciutat i la platja.
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JOSEP LLORET FA CENT ANYS

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde 
d’Acció Social, Margarita García, han felicitat Josep 
Lloret amb motiu del seu centenari. El senyor Lloret 
va néixer el 2 de febrer de 1919 al Prat de Llobregat. Va 
treballar a la Seda de Barcelona fins a la seva jubilació i 
va ser alcalde de la ciutat entre els anys 1968 i 1974. 

UN PROGRAMA D’EL PRAT RÀDIO, REFERENT DEL FOMENT DE LA 
INTERCULTURALITAT

El programa “D’aquí i d’allà” de l’emissora municipal El 
Prat Ràdio (91.6 FM) ha estat un dels protagonistes de la 
jornada “Ciutat educadora, ciutat connectada: el poder 
dels mitjans de comunicació”, que va celebrar l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) el 5 de febrer 
passat. El programa està dedicat a la immigració i la diversitat 
cultural, i està presentat per pratencs i pratenques nascuts 
arreu del món. Està impulsat pel departament municipal 
de Nova Ciutadania des de l’any 2007, amb l’emissió 
d’un programa mensual en dimarts de 19.15 a 20 h.

En el marc de la campanya 
“Tracta’m bé” per la bona 
cura a la gent gran, aquest 
curs es continua amb 
la sensibilització a les 
diferents escoles del Prat 
amb la campanya “Aules 
amb tracte”. El curs passat 
van participar-hi prop de 
450 infants de primària 
amb activitats com contes 
o visites de gent gran a 
les aules. La campanya la 
dinamitzen membres del 
servei municipal d’Acció 
Social i la tallerista Ana 
García, de l’associació lúdica 
Els Bitxos. Aquesta campanya 
es troba a l’abast de totes 
les escoles que ho demanin. 

AULES AMB TRACTE AMB LA GENT 
GRAN
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Està previst que el calendari de preins-
cripció per al curs escolar 2019 – 2020 per 
a escoles d’infantil i primària i instituts 
d’ESO sigui del 29 de març al 9 d’abril. 
Aquest any, les famílies del Prat hauran 
de tenir en compte importants novetats 
i canvis respecte d’anys anteriors. 

Noves adscripcions 
escoles – instituts

La novetat més important de cara al curs 
vinent serà el nou sistema d’adscripcions 
entre escoles i instituts, del qual ja es 
va informar en el número de gener 
d’aquesta revista (consulteu el gràfic de 
la dreta). 

Canvis en l’admissió

La Generalitat també ha introduït canvis 
en els criteris d’admissió d’alumnes, eli-
minant dos criteris de prioritat vigents 
fins ara: alumnes amb malaltia crònica 
que afecta al sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos celíacs; i que el pare, 
mare, tutors o germans/es hagin estat 
escolaritzats al centre. 

Preguntes freqüents

Les famílies del Prat amb fills i filles en 
edat escolar ja han d’haver rebut a casa 
un llibret de l’Ajuntament amb tota 
la informació necessària. No obstant, 
a continuació es responen una sèrie 
de preguntes freqüents al voltant de 
l’escolarització: 

Novetats al 
curs escolar 
2019 – 2020

Qui ha de sol·licitar la preinscripció? 
L’alumnat que s’incorpora a P-3 (in-
fants que fan 3 anys l’any 2019) i el que 
s’incorpora a 1r d’ESO. 
Es pot presentar més d’una sol·licitud? 
No.
On s’ha de lliurar la sol·licitud? Al cen-
tre educatiu demanat en primer lloc o a 
l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Com s’ordenen les peticions a pri-
mària? Quan en un centre hi ha més 
sol·licituds que vacants s’hi aplica un 
barem de prioritat d’admissió, que té 
en compte criteris específics i generals; 
per desfer les situacions d’empat les 
sol·licituds s’ordenen tenint en compte 
el número de desempat que la Gene-
ralitat determina per sorteig. El sistema 
prioritza el centre sol·licitat. Tots els cen-
tres han de reservar unes places a alum-
nes amb necessitats específiques.

Com s’ordenen les peticions a secun-
dària? Van en primer lloc les peticions 
a centres adscrits a l’escola de la qual es 
prové, i en segon lloc la baremació. Són 
preferents les peticions a un centre que 
tingui adscripció amb el centre de pro-
cedència. La baremació per la proximitat 
del domicili al centre tindrà  la mateixa 
puntuació per a tota la població que vis-
qui al Prat.  Les situacions de desempat 
funcionen igual que a primària (veure 
resposta precedent).
Tinc garantida la continuïtat en els 
centres de secundària? Tot l’alumnat 
matriculat en els centres públics 
d’infantil i primària té garantida la con-
tinuïtat en un dels dos instituts adscrits, 
sempre i quan els demani en primera i 
segona opció ❧

Més informació awww.elprat.cat/educació
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Calendari de portes obertes. Març 2019. 
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En el seu segon any, el programa mu-
nicipal IntersECCions vol consolidar els 
projectes iniciats el curs anterior als cen-
tres educatius, que passen la major part 
dins de l’horari lectiu. El gran repte per a 
aquest curs és impulsar la col·laboració 
d’escoles, famílies, entitats i centres cul-
turals perquè treballin junts en projectes 
més enllà de l’horari lectiu des d’una di-
mensió comunitària.

Enguany ja s’han posat en marxa un 
seguit d’accions en espais culturals o 
centres educatius fora de l’horari lectiu 
que donen continuïtat als projectes tre-
ballats a les aules, faciliten la incorpora-
ció de les famílies i es vinculen amb els 
equipaments culturals.  

Activitats amb famílies 
i entitats donen 
continuïtat a projectes 
treballats a les aules

Alguns exemples els trobem en l’àmbit 
de l’anglès i de la lectura. A més dels 
English Workshops —tallers extraesco-
lars d’anglès als instituts— s’ha incor-
porat un auxiliar de conversa nadiu a 
la Biblioteca Antonio Martín que dina-
mitza activitats per a infants i adults. El 
projecte Converses Literàries està obrint 

nous espais d’aprenentatge de lectura 
en família. Totes aquestes propostes se 
sumen al projecte LECXIT de suport a la 
lectura, i confirmen que l’aliança entre 
educació, cultura i comunitat permet 
millorar les experiències culturals i edu-
catives de la ciutadania i dels infants i 
joves implicats ❧

Activitat d’anglès a la biblioteca amb un auxiliar de conversa nadiu.

Més enllà
de l’horari
lectiu
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

EL PREU 
amb PERE ARQUILLUÉ, RAMON MADAULA, LLUÍS MARCO I ROSA RENOM 
Amb motiu de la convocatòria de vaga prevista pel proper 8 de març, la proposta “El Preu” canvia de data 
a DIJOUS 7 DE MARÇ A LES 21 H
Es garanteix que tothom que hagi comprat l’entrada podrà assistir a la sessió del dia 7 amb la mateixa 
entrada. No caldrà bescanviar-la.
Les persones que no puguin assistir i vulguin recuperar els diners de l’entrada han adreçar-se per mail a 
teatremodern@elprat.cat .

Lamentem les molèsties que es puguin ocasionar.

PARAULA 
DE DONES 

En el marc dels actes 
que es desenvolupen 

per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, 
torna el Paraula de Dones. 
Perquè elles, totes, juntes, 

per separat, dones del Prat, 
actrius, mares, companyes, 

amigues, filles, cantants, 
creadores, hi són. I com que hi 

som, tenim coses a dir. 
I a cridar.

La Capsa
Dissabte 9, a les 22.30 h 

Entrada: 6 € 
(amb consumició)

ATENCIÓ
CANVI DE

DATA!
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CONCERT DE PRIMAVERA 
ESCOLA D’ARTS EN VIU

Cèntric Espai 
Cultural
Divendres 22, 
a les 19 h 

CANÇONS DE DONA amb ROSA 
ZARAGOZA I RUSÓ SALA

Rosa Zaragoza 
porta més de 
trenta anys 
cantant i 
utilitzant la veu 
com una eina 

per reforçar l’autoestima, l’apoderament 
i la saludable connexió amb la nostra 
naturalesa salvatge.
La Capsa. Dijous 14, a les 20 h 

LA CELESTINA
CIA. PROSCENIO TEATRO
Adaptació d’aquest clàssic que ens permetrà 
reflexionar i jugar amb els rols de gènere.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 9, a les 20 h i diumenge 10, 
a les 19 h. Entrada: Taquilla inversa 

AIGUA DEL CARME
PURO TEATRO
Lectura dramatitzada de relats que ens 
posen a la pell de diferents dones.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimarts 19, a les 20.30 h 

AQUÍ NO PAGA NADIE de Darío Fo 
CIA. LA NORIA

L’Antònia 
comprova 
indignada que 
els preus en el 
supermercat 
han tornat a 
pujar de forma 
escandalosa. 

Juntament amb moltes altres dones del barri 
decideix rebel·larse. 
Teatre Modern. Dissabte 30, a les 19.30 h 
Entrada: 4 € 

VIU L’ÒPERA!: I DUE FOSCARI
Projecció 
d’aquesta òpera 
ambientada a 
la Venècia del 
segle XV i que 
esdevé la més 

recent conquesta de Plácido Domingo. Una 
producció exalçada per la crítica del Teatre 
alla Scala de Milà, el principal temple de 
Verdi.
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 16 , a les 17.30 h

CONCERT: SIESTA + CLARENS
Siesta -l’alter ego techno dels 
celebrats Pratlessons- venen a La Capsa 
a mostrar el seu vessant més electrònic 
acompanyats de Clarens, el projecte de la 
Clara Rendé.
La Capsa. Dissabte 16, a les 23 h 
Entrada: 6 € 

QUINZENA METROPOLITANA 
DE LA DANSA
Enguany el Prat es torna a sumar a 
aquesta cita amb la dansa que, del 13 
al 30 de març, permetrà conèixer grans 
artistes i nous talents i descobrir estils 
i tècniques que us sorprendran. 

BLOCK
Vint blocs 
de grans 
dimensions, 
constantment 
deconstruint-
se i 

reformant-se, creen una infinita 
varietat de formes i estructures en 
aquest espectacle que fusiona circ i 
dansa. 
Jardins del Cementiri Vell
Dimecres 20, a les 19 h

CONCERT: MONTÓN 
FIESTAO
Amb versions de temes de rock, pop, 
soul, reggae o rumba, aquest grup 
d’amics arriben amb ganes de fer 
bona música i de gaudir-la amb el 
públic.
La Capsa. Dissabte 23, a les 22.30 h 

CARNAVAL 2019: 
LA IRA
Del 28 
de febrer 
fins al 6 
de març 
celebrem 
el Carnaval 

del Set Pecats Capitals! 
Consulta tota la programació a 
elprat.cat/carnaval 

HIPPOS
En un món 
on conviuen 
quotidia-
nament els 
animals i les 
persones, 

ens acostem a uns hipopòtams que 
agafen el camí del mig.
Pl. de Catalunya. Divendres 29, 
a les 17 h

TOTHOM BALLA 
Proposta 
de dansa 
participativa 
adreçada a 
tothom que 
vulgui ballar.

Pl. de Catalunya. Dissabte 30, 
a les 12 h

UNIVERS INTERNET 
Cicle de xerrades amb Manuel López
Biblioteca Antonio Martín, a les 17 h. Cal inscripció prèvia
Dimecres 6. Els dilemes de la privacitat
Dimecres 20. El futur d’internet
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SUPERSIMETRIA II
Aquesta proposta pertanyent als 
projectes LAB d’Unzip treballa com la 
peça artística no pot crear-se sense la 
presència del procés que la construeix.
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 8 de març al 12 d’abril

MISSATGES D’EGIPTE
Recull fotogràfic del viatge a Egipte de 
Tito Garcia, soci de l’AGP, acompanyat 
de l’egiptòleg José María Faro. 
Organització : Agrupació Fotogràfica 
Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 22 de març a l’11 d’abril

Conferència inaugural
divendres 22 de març, a les 19 h

DIÀLEGS FEMINISTES amb Miriam Hatibi i Anna Pacheco
Centre Cívic Jardins de la Pau. Dilluns 11, a les 19 h

SOCIETATS MATRILINEALS
Reflexió sobre la construcció del patriarcat en contrast 
amb altres realitats, com la societat mosua. 
Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Dimarts 19, a les 19 h

NO HI HA EDAT PER JUGAR, FER TEATRE I ESCOLTAR 
CONTES... JUGUEM? 
Xerrada a càrrec d’Anna García Moreno. Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 26, a les 19.15 h
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PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE
AY EL CHACHO, SÍ QUE SABE

Un curtmetratge de ficció conceptual 
i dosis de surrealisme inspirat en 
l’Espanya profunda de començaments 
dels anys cinquanta, al voltant d’una 
família que viu als afores d’un poble 
petit. Un projecte de Rosa Delgado 

Leyva i Berta Xirinachs Codina.
Cèntric Espai Cultural. Divendres 1, a les 19.30 h

EL CINE DE FRIDA
CHOCOLAT
L’arribada d’una misteriosa dona i la seva filla a un petit 
poble francès trastorna la vida dels seus habitants.
Organització : Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 6, a les 17.30 h 

C
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A

CINE CLUB
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG 
(EL ORDEN DIVINO)

2017, Suïssa. 
Idioma: alemany 
Suïssa, 1971. Les 
dones emprenen 
la lluita definitiva 
pel sufragi 
universal. Un 
moviment 

liderat per una heroïna inesperada, 
un mestressa de casa. Aquesta 
activitat forma part dels actes de 
celebració del Dia Internacional de 
les Dones.
Cine Capri. Dimecres 13, a les 10 i 
17 h (doblada) i a les 20 h (VOSE)

PRESENTACIÓ DE LES PECES 
EDITORIALS PROJECTES 
/UNZIP 2018
Presentació de les peces artístiques 
realitzades per artistes locals.
Decàleg de l’educadora, de Conxita 
Herrero
Supersimetria i Projectes LAIKA, de 
David Sánchez
SuCret: Convivències espacials, de Lara 
Martínez
Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 9, a les 12 h 

PRESENTACIÓ PORTFOLIS PROJECTE LAIKA
Trobada entre els participants d’aquest projecte artístic 
amb l’objectiu de generar contactes, espais de diàleg i 
intercanvi de propostes. 
Centre d’Art Torre Muntadas
Dimecres 27, a les 18 h i dijous 28, a les 10 h

SOTA LES BOMBES. ELS ATACS AERIS A 
CATALUNYA DURANT LA 
GUERRA CIVIL
Al llarg de tota la Guerra Civil es va 
viure un setge aeri permanent en 
què, per primer cop a la història, 

s’atacava la rereguarda per destruir les indústries de guerra 
i per terroritzar la població civil. Aquesta exposició itinerant 
il·lustra, amb documentació i imatges de l’època –sovint 
inèdites-, el setge aeri viscut al llarg de tota la Guerra Civil.
Cèntric Espai Cultural. Del 27 de març al 15 de juny
Visita comentada: dilluns 1 d’abril, a les 19 h

PROGRAMACIÓ DEL 
CINE CAPRI 
COMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3  I GREEN 
BOOK  (2 i 3), CAPITANA 
MARVEL (8, 9 i 10), 
EL NIÑO QUE PUDO SER 
REY (15, 16 i 17),
DOLOR Y GLORIA (22, 23 i 
24), DUMBO (29, 30 i 31)
 
Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 
o visiteu el web 
www.cinecaprielprat.com 

ENCARA POTS 
VISITAR
LA GRANJA AVÍCOLA 
PRAT  
Cèntric Espai Cultural
Fins al 16 de març

DEL METALL A LA 
JOIA
Centre Cultural El Remolar 
Fins al 29 de març 



 

 

L’HORA DEL CONTE
Activitat recomanada per a infants 
de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 2, a les 12 h. En Bum i el tresor 
del pirata amb Anna G. Cuartero
Divendres 8, a les 17.30 h. Contes de 
nenes valentes amb Elisabeth Ulibarri   
Dissabte 16, a les 12 h. Contes a l’inrevés 
amb Anna García
Dissabte 23, a les 12 h. Contes musicals 
africans amb Àfricaespromociona
Dissabte 30, a les 12 h. Contes de 
mentides i rialles amb Anna G. Cuartero

L’HORA DELS NADONS
Activitat familiar per a infants de 
0 fins a 3 anys 
Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 5, a les 16.30 h. Canta pel teu 
nadó amb Montse Dulcet
Dimarts 5, a les 17.30 h i dissabte 9, 
a les 10.30 h. El Jardí Dansat! amb 
Dansalut. Cal inscripció prèvia

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

En clau de Brossa amb Oh! Contes
Màgia, lletres i un barret de copa. El món 
de Joan Brossa ens convida a jugar i a 
imaginar.
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 28, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

TALLERS
LA FÀBRICA
Activitat recomanada per a infants 
de 6 a 9 anys
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, 
a les 17.30 h. Preu: 2 €
Cal inscripció prèvia

Divendres 1. 
Ens emmascarem 
Divendres 29. 
Taller de clown

 
TALLER DEL DIMECRES 
Activitat recomanada per a infants de 
3 a 7 anys
Abecedari amagat amb Imapla
Mirar també és llegir, jugar amb les 
seves formes i trobar els personatges 
que amaguen. 
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Activitat recomanada per a infants de 
9 a 12 anys

Experimentem 
amb el so
Un taller per conèixer 
una mica més les 
nocions bàsiques 

sobre el so, d’una manera divertida i 
tecnològica. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 16, a les 10.30 h 
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE MARÇ

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

DILLUNS 11 I 18
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 16 a 18 h
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades 
Preu: 5 €

DIMECRES 13
CAMINADA SANT JOAN 
DE VILATORRADA
Continuem el cicle de passejades 
de la Diputació de Barcelona, 
“A cent cap als cent”. Aquesta 
passejada inclou un taller de 
marxa nòrdica. Informació i 
inscripcions: Programa de 
Lleure de la Gent Gran. Places 
limitades Preu: 5 €

IN
FA

NT
IL

DIMARTS 5
VISITEM: AMAZON EL PRAT  
Avui dia que estan tant i tant de 
moda les compres on-line, t’has 
preguntat mai que passa després 
de polsar el botó de “COMPRAR”... 
Vine amb nosaltres i comprova-ho!
Informació i inscripcions: 
Programa de Lleure de la Gent 
Gran. Places limitades 
Preu: Gratuït

ART EN FAMÍLIA
Els Qüestionetis estan de tornada!
Activitats per a famílies amb infants 
de 4 a 9 anys
El cicle Investigadors del quotidià! 
torna de nou al Centre d’Art Torre 
Muntadas per continuar amb les seves 
investigacions.
Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 31, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

TEATRE I MÚSICA
CONTES 1.0
CIA. LA FUGA
En Manel és un 
adolescent que està 
enfadat amb tot i 

amb tothom. Un dia apareix en una 
casa abandonada on hi ha uns objectes 
que parlen i un personatge estrany i 
misteriós. Entre tots hauran de salvar el 
món dels contes. Organització: La Xarxa
Teatre Modern. Diumenge 17, 
a les 12 h. Entrada: 6 €

CONCERT: EL POT PETIT
Amb el seu 
tercer disc, 
A l’aventura!, 
el grup s’ha 
consolidat 

com a referent de la música per a públic 
familiar, a més de continuar jugant amb 
la màgia dels titelles i dels personatges 
d’en Pau, la Jana i la Melmelada Band.
La Capsa. Diumenge 31, a les 12 h 
Entrada: 6 €

DIMARTS 5
BALL DE 
CARNESTOLTES
Equipament Delta del 
Llobregat, a les 16.30 h
Ball amb orquestra en 
directe. 
Entrada lliure
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El Ayuntamiento denuncia
el mal estado de la estación 

El Ayuntamiento de El Prat comparte 
con las personas usuarias de la estación 
de Rodalies de El Prat la indignación por 
el deplorable estado en que se encuen-

tran estas instalaciones desde hace mu-
cho tiempo: espacios sucios —tanto en 
el interior como en la zona exterior cu-
bierta —, goteras, averías en la megafo-

Ni Renfe ni Adif dan respuesta satisfactoria

nía y escaleras mecánicas sin funcionar. 
Incluso el pleno municipal ha aprobado 
una resolución en la que insta a Renfe y 
Adif, las entidades responsables, a repa-
rar cuanto antes esta situación. 

El Ayuntamiento ha tenido diversas re-
uniones con Renfe y Adif, de momento 
sin concretarse compromisos, por lo que 
les seguirá exigiendo sus responsabili-
dades, a la vez que condena la falta de 
respuesta satisfactoria por parte de am-
bas entidades ❧

Algunas de las escaleras 
mecánicas llevan meses 
sin funcionar o haciéndolo 
de manera deficiente 

ESCALERAS MECÁNICAS

Pese a la falta de respuesta 
satisfactoria, el Ayuntamiento 
seguirá exigiendo a Renfe 
y a Adif que cumplan con 
sus responsabilidades

FALTA DE COMPROMISO
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El Ayuntamiento de El Prat destina
200.000 € para ayudas al alquiler 

El Ayuntamiento de El Prat destinará 
200.000 € del presupuesto municipal 
de 2019 a ayudas al pago del alquiler, 
pensadas para personas que queden 
excluidas de las ayudas que otorga la 
Generalitat. 

El año pasado, 502 pratenses solici-
taron una ayuda al pago del alquiler 
dentro de la convocatoria que cada 
primavera abre la Generalitat. De ellas, 
410 tuvieron resolución favorable pero 
92 quedaron excluidas por no cumplir 

Para personas excluidas de las ayudas que otorga la Generalitat, que tienen un tope 
de renta de 600 € mensuales, muy bajo para el mercado del alquiler en nuestra ciudad 

los requisitos o por falta de presu-
puesto de la convocatoria.

Para obtener una de las ayudas 
de la Generalitat hay que tener un 
tope de renta de 600 € mensuales, 
muy bajo para la actual dinámica 
del mercado de alquiler en El Prat, 
por lo que muchas familias quedan 
directamente excluidas. Por ello, el 
Ayuntamiento de El Prat ha abier-
to esta nueva línea de ayudas, a las 
que se podrán acoger aquellas per-
sonas que queden excluidas de las 
ayudas de la Generalitat con rentas 
de alquiler que no superen los 750 
€ y con unos ingresos del hogar 
que tampoco superen 2,8 veces el 
indicador de renta de suficiència 
de Cataluña (IRSC) ponderado. 

Máximo de 2.400 €                                                
anuales

Estas ayudas municipales serán de, 
como máximo, 2.400 euros anuales 
y se otorgarán hasta agotar el pre-
supuesto. Está previsto que las dos 
convocatorias, la de la Generalitat y 
la del Ayuntamiento, estén abiertas 

simultáneamente. Ambas se tramitarán 
en las oficinas de la empresa  municipal 
de vivienda, Prat Espais (av. del Onze de 
Setembre, 82-84). La información más 
detallada se publicará próximamente en 

www.pratespais.com ❧

Ambas ayudas, las de la Generalitat y las del Ayuntamiento, se tramitarán en las oficinas de Prat Espais.
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En els últims temps, els vehicles de mo-
bilitat personal (VMP), com patinets 
—especialment els elèctrics—, mono-
patins, patins, monocicles, etc., han pro-
liferat al Prat i a tot l’entorn metropolità. 

Actualment s’està elaborant una nor-
mativa estatal per regular els usos dels 
VMP, mentre que algunes grans ciutats 
han aprovat ordenances específiques. 

El Prat, com la immensa majoria de 
municipis, es regeix pel Reglament Ge-
neral de Vehicles i el de Circulació, que 
es refereixen a vehicles de motor, bici-
cletes i vianants. Però els VMP no es con-
sideren ni vehicles, ni bicis, ni vianants. 

A falta d’una normativa
específica, en elaboració,
la Policia Local del Prat
fa algunes recomanacions

No obstant, la Instrucció 16V-124 del Mi-
nisteri de l’Interior, de 3 de novembre de 
2016, estableix que els VMP no poden 
circular per la calçada, i que els ajunta-
ments poden regular-ne l’ús per carrils 

bici, bicicarrers, places, parcs i zones de 
vianants.  La Policia Local del Prat reco-
mana que els VMP, quan comparteixin 
espais destinats als vianants, s’adaptin 
a cada cas, modulant la velocitat quan 
calgui i respectant l’ús de l’espai que fan 
les persones que van a peu ❧

Un patinet elèctric circula pel carril bici del c. del Coronel Sanfeliu del Prat.

El patinet 
elèctric 
demana pas

Per la calçada, no 
(excepte bicicarrers)
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El Ayuntamiento de El Prat ha 
creado 39 nuevos huertos mu-
nicipales para personas de en-
tre 18 y 64 años, dada la buena 
acogida de este proyecto mu-
nicipal y para dar respuesta a 
la lista de espera que se ge-
neró cuando se inauguraron 
los primeros 49, en 2015. A 
estas parcelas cabe sumar las 
110 destinadas en exclusiva a 
personas de más de 64 años, 
lo que hace un total de 198 
huertos municipales. 

Estos huertos, situados en-
tre el camino de la Bunyola y 
la carretera de la Playa, pro-
porcionan a la ciudadanía 
espacios libres alternativos, 
facilitan la práctica de una ac-
tividad física en contacto con 
el medio natural y mejoran la 
calidad de vida y el fomento 
de una alimentación saluda-
ble. Además, los huertos re-
fuerzan la idea de comunidad 
y la participación de personas 
de diferentes edades y colectivos en 
una actividad que fomenta la conviven-
cia, la solidaridad y la colaboración.

Parcelas de 60 m2

Los nuevos huertos son parcelas de 60 
m2 con punto de agua. Existe un espacio 
común con taquillas para herramientas 
y lugares para guardar cañas, contene-
dores de reciclaje de basura, préstamo 
gratuito de motocultor, zona de estan-
cia, baños adaptados y aparcamiento de 
vehículos y bicicletas.

Para la gestión diaria, el mantenimien-
to y la dinamización de los diferentes es-
pacios se dispone de un equipo de pro-
fesionales para atender las necesidades 

Se han cedido a personas de entre 18 y 64 años y su apertura responde a la buena 
acogida y alta demanda que este proyecto municipal tiene entre la ciudadanía 

y demandas de los usuarios y usuarias 
de los huertos.

Nuevo sistema de riego

Los huertos contarán, a partir de prin-
cipios de otoño, con un nuevo y mejor 
sistema de riego. En épocas de sequía, los 
depósitos de agua actuales no dan abas-
to durante todas las horas del día, dada 
la fuerte demanda. Además, la presión 
del agua és diferente en cada parcela. 
Un nuevo gran depósito y bombas de 
impulsión solucionarán estos problemas, 
mientras que una renovada red, en forma 
de anillos con ramificaciones, permitirá 
controlar y reparar las fugas sin afectar a 
la totalidad de los huertos ❧

Se crean 39 nuevos huertos
municipales y ya son 198 

Día de puertas 
abiertas
El domingo 10 de marzo, de 10 
a 13 h, se celebrará una jornada 
de puertas abiertas para la 
puesta en marcha de los nuevos 
huertos, con entrega de llaves 
a las nuevas personas usuarias, 
y para que la ciudadanía pueda 
conocer este equipamiento 
municipal (habrá talleres de 
construcción, de una cúpula 
geodésica, de flores y aromáticas, 
de experiencias hortícolas, etc.).

Los huertos están situados entre la carretera de la Playa y el camino de la Bunyola.
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Facilitar
que el jovent 
trobi feina
El Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), mitjançant el Fons Social Euro-
peu, ha destinat 2.600.000 € per a la po-
sada en marxa del programa Referents 
d’Ocupació Juvenil. L’objeciu és facilitar 
i acompanyar la transició de les perso-
nes d’entre 16 i 29 anys des del sistema 
educatiu al sistema laboral i/o ocupa-
cional. Per a les que no estan estudiant, 
l’objectiu és reconduir la seva situació 
amb un pla de treball individualitzat per 
tal de tornar al sistema educatiu i/o al 
mercat de treball. 

La meta principal és assegurar al jovent 
una resposta integral que impulsi la seva 
formació professionalitzadora i una pos-
terior inserció laboral de qualitat, així com 

generar i optimitzar un treball en xarxa 
entre tots els agents per la l’ocupabilitat 
a la ciutat: Centre de Promoció Econòmi-
ca, Joventut, Serveis Socials, SOC, Serveis 
Educatius, entitats que intervenen en 
l’oferta formativa i laboral, etc..

La professional referent del programa, 
Anne Navarro, acompanyarà als i les joves 

en la creació d’un itinerari individualitzat 
i personalitzat que respongui a les seves 
necessitats, fent atenció directa tant a 
l’Assessoria d’Ocupació del Lloro, Serveis 
de Joventut, com al Centre de Promoció 
Econòmica ❧

Més informació a www.joves.prat.cat

Entitats, col·lectius i Ajuntament del 
Prat organitzen més d’una trentena 
d’accions al llarg d’aquest mes al vol-
tant del 8 de Març, Dia Internacional de 
les Dones: conferències, cinema, teatre, 
música, cursos i actes reivindicatius 
tractant temes tan diversos com la re-
cerca de feina, la comunicació, la pràc-
tica esportiva, etc. 

Vaga feminista

Per al 8 de març s’ha convocat una vaga 
feminista, de cures i de consum, per 
reivindicar l’ampliació dels drets de les 
dones. És per això que l’acte central al 
Prat tindrà lloc el dia anterior, el dijous 
7, a les 19 h a la plaça de la Vila, on es 
realitzaran accions de reivindicació i la 
lectura del Manifest a proposta del Con-

sell de Dones del Prat. El divendres 8 de 
març, per qui vulgui anar a la manifes-
tació unitària convocada a Barcelona, es 
realitzarà una trobada a la pl. de Cata-
lunya, a les 17 h.

El dissabte 9, com ja és tradició, po-
drem gaudir e l’espectacle “Paraula de 
dones”, a la Capsa. 

Al llarg del mes les activitats conti-
nuaran. En destaca la xerrada Diàlegs 
feministes, entre Miriam Habiti i Anna 
Pacheco, el dimecres 13, a les 19 h, 
al Cèntric. Així com també el concert 
Cançons de dona, de Rosa Zaragoza i 
Rusó Sala, el dijous 14, a les 20 h al bar 
de la Capsa ❧

Trobareu tota la informació a 

www.elprat.cat/dones

8 de Març, Dia Internacional 
de les Dones
Més de trenta activitats a la nostra ciutat al llarg del mes de març 

Una professional acompanya els i les joves en la transició del sistema educatiu al laboral.
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L’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
un dels municipis metropolitans que 
històricament més ha invertit en cultu-
ra, educació i formació, ha començat a 
elaborar una estratègia per impulsar la 
professionalització de les persones ar-
tistes i creatives que sorgeixen al mu-
nicipi. D’aquesta manera, el consistori 
pratenc segueix els compromisos esta-

blerts al Pla d’Actuació Municipal i del 
Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat 
Econòmica.

Projecte pilot

Des de fa un any, l’Àrea de Promoció 
Economica de l’Ajuntament del Prat i 
l’Agència de Desenvolupament Econò-
mic de l’Area Metropolitana de Barcelo-

na estan desenvolupant, amb el suport 
de la Fundació Kreanta i la col·laboració 
de l’àrea municipal de Cultura, un pro-
jecte pilot per elaborar un Pla Direc-
tor de l’economia de la creativitat, és 
a dir, aquella que aspira a la generació 
d’empreses i d’ocupació amb un alt 
component de talent i coneixement.

Arts escèniques, música, 
disseny, audiovisual 
i gastronomia

El projecte, que es preveu presentar 
aquest mes al sector creatiu de la ciutat, 
es centrarà inicialment en el potencial 
de desenvolupament dels subsectors de 
les arts escèniques i la música, el disseny 
(industrial i gràfic) i l’audiovisual (cine-
ma, vídeo, televisió, ràdio i videojocs). 
També es treballarà sobre el sector gas-
tronòmic d’autor, que aporta un elevat 
component creatiu i que ès un dels trets 
característics del nostre municipi.

El futur Pla Director a desenvolupar 
aspira a consolidar els diferents sectors 
artístics pratencs, reforçant l’ecosistema 
creatiu, impulsant polítiques de fo-
ment i suport a les indústries creatives 
i creant i/o potenciant serveis específics 
adreçats a emprenedors culturals i em-
preses innovadores ❧

Podeu demanar més informació enviant un 

correu electrònic a cpeempreses@elprat.cat

Cultura + empresa =
professionalitzar el talent
L’Ajuntament del Prat ha començat a elaborar una estratègia per impulsar l’economia 
creativa i la professionalització de les persones de la ciutat que fan art i cultura

Un bon exemple de la creativitat pratenca van ser les il·lustracions que van decorar durant mesos 
la tanca d’obres de Verge de Montserrat. 
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El Área de Promoción Económica, Co-
mercio y Empleo del Ayuntamiento lleva 
a cabo el programa El Prat Emprèn, que 
proporciona herramientas y recursos a 
quienes están pensando en crear una 
empresa. Una de estas herramientas es 
la formación especializada en diferentes 
áreas. Durante el 2018 se realizaron 15 
cursos, con 213 asistentes.

Para este año 2019 se ha renovado la 
oferta formativa para mejorar las com-
petencias de las personas emprendedo-
ras, el sector del comercio y las pymes. 
La formación está pensada para las di-
ferentes etapas de la transformación de 
una idea de negocio en una empresa: la 
asunción de riesgos, la gestión econó-
mica y fiscal, la estrategia comercial y de 
comunicación, etc. 

Nuevos 
talleres
de búsqueda
de empleo

La formación comenzará el mes de 
marzo y durará hasta el mes de no-
viembre. El programa comenzará con el 
curso “¿Cuánto frío hace en el Everest?”, 
para dar herramientas y recursos para 
manejar los riesgos y las dificultades 
que se encontrará un emprendedor /a 
en el proceso de poner en marcha un 
proyecto empresarial. 

El último curso programado será “Ex-
prime Instragram y Twiter en tu nego-
cio”, pensado para optimizar un perfil 
de empresa en las redes sociales y co-
nocer su funcionamiento técnico para 
publicar contenidos ❧

Se puede consultar toda la información en 

www.economia.elprat.cat

El Servei Local d’Ocupació (SLO), con 
apoyo de la Diputación de Barcelona, 
ofrece una programación anual de ta-
lleres donde se trabajan herramientas y 
recursos para favorecer el acceso de las 
personas al mercado laboral. 

Son talleres gratuítos y con inscrip-
ción obligatoria, y para acceder a ellos 
hay que estar dado de alta en el SLO. 
Las inscripciones se pueden hacer en 
online.elprat.cat, por correo electróni-
co (slo@elprat.cat), por teléfono (934 
786 878) o presencialmente en el Cen-
tro de Promoción Económica (c. de les 
Moreres, 48) ❧

Formación para personas
emprendedoras y empresas

Herramientas para quienes piensan crear un negocio

Una de las formaciones de El Prat Emprèn de 
años anteriores.

Fecha Título

TALLERES PROGRAMADOS (todos en horario matinal)

Público

4, 6 y 7 de 
marzo

1, 2, 3 i 4 
de abril

22 y 23 de 
mayo

4, 5 y 6 de 
junio

16 de 
octubre

12 y 14 de 
noviembre

Dones que ho 
podem tot: canvis 
i cerca de feina 
després dels 45

Aprèn a transferir 
les teves 
competències 
a noves 
ocupacions

Entrevista 
curricular versus 
entrevista per 
competències

El mètode 888

Com trobar 
feina al Nadal

T’apuntes a fer 
un scape room?

Contenido

Mujeres mayores 
de 45 años

Personas en situación 
de desvalorización de 
su experiència laboral 
y con dificultades para 
plantear cambios

Personas que 
buscan trabajo

Menores de 30 años

Personas en paro que 
buscan empleo

Personas que buscan 
trabajo o mejorar el suyo

Qué me falta, hacia dónde voy, 
mi CV, mi plan de trabajo

Competencias transversales                                  
de nuevos empleos, 
identificar y  transferir                                                       
competencias

Qué es y para qué sirve                                           
una entrevista curricular y 
una por competencias

Iniciativa, autoconfianza, 
comunicación, empatía

Sectores, portales de empleo                                                                           
y como preparar entrevista 

Competencias  básicas que buscan                                                                           
las empresas y disenyar un 
plan de mejora personal

De marzo a noviembre
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Lluís Tejedor, 
alcalde del Prat

Fa 37 anys que Lluís Tejedor és alcalde 
del Prat de Llobregat, després de 
nou eleccions municipals en què 
ha sortit escollit per la ciutadania 
com a líder de la formació política 
més votada. Primer amb el PSUC i 
després amb ICV-EUiA. Ara posa punt 
final a la seva trajectòria política.

“Sempre he 
treballat amb 
els diferents 
equips de 
govern per 
fer una ciutat 
molt humana, 
en què les 
persones 
fossin el 
referent de 
totes les 
polítiques”
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Han passat 40 anys des de les primeres eleccions 
municipals democràtiques. El primer alcalde 
d’aquest període va ser el cap de llista del PSUC 
el 1979, Antonio Martín, que malauradament 
va morir en un accident de cotxe. I el jove Lluís 
Tejedor,  que aleshores era tinent d’alcalde, va 
haver de posar-se al capdavant de l’Ajuntament 
en una ciutat en què tot estava per fer. 
Aquesta és la darrera entrevista com a alcalde, i 
potser mirar endavant és més engrescador que 
no pas fer una repàs nostàlgic del passat.

Veient el Prat d’avui, cap a on hem 
avançat?
El Prat ha canviat radicalment, com també ho 
ha fet la societat que, tot i les mancances, ha 
avançat molt en el benestar de les persones. Pro-
bablement, l’èxit col·lectiu més significatiu de la 
ciutat hagi estat la construcció d’una identitat 
pratenca positiva, expressada en una autoestima 
més alta i en l’orgull de pertinença a una comu-
nitat diversa i a un territori molt atractiu. 

Quin és el projecte de ciutat que ara es 
construeix?
Sempre he treballat amb els diferents equips de 
govern per fer una ciutat molt humana, en què les 
persones fossin el referent de totes les polítiques. 
El model de ciutat que defensem ha anat evolu-
cionant amb el temps i ha tingut com a prioritats 
les que la situació econòmica i social exigien, 
però sempre amb l’eix central de la convivència 
i la cohesió social.  El conjunt d’equipaments, 
l’espai públic i les zones verdes de qualitat, el 
territori, el paisatge i una bona xarxa de serveis 
a les persones són elements essencials per al be-
nestar dels nostres veïns i veïnes.

I com es fa això?
Treballant dia a dia, honestament i amb realis-
me, per poder resoldre els problemes de la ciutat 
i millorar la vida quotidiana de la gent; fent-
ho amb coherència amb els valors d’inclusió, 
d’igualtat i de solidaritat que són la garantia de 
la cohesió social. Al Prat, afortunadament, s’ha 
anat teixint una important i molt diversa xarxa 
d’entitats ciutadanes que participen activament 
en la tasca de millorar la comunitat, i em sento 
molt agraït de la seva feina perquè la partici-
pació i el compromís són imprescindibles per 
avançar.

En l’aspecte físic, el Prat ha tingut im-
portants transformacions durant aquests 
anys. En què s’han basat?
El model de ciutat i de territori que sempre hem 

defensat, de vegades contra corrent, es basa en 
la lluita constant per protegir i recuperar el medi 
natural del riu, del litoral, la platja, els aqüífers i 
també el sòl agrícola. Avui en veiem el resultat 
i en gaudim. 
L’altre aspecte físic ha estat la construcció 
d’equipaments cívics, culturals i esportius, i d’un 
espai públic de qualitat amb múltiples zones ver-
des i parcs, que faciliten la relació i la convivèn-
cia dels veïns i veïnes. Sempre hem volgut que 
les zones verdes, els parcs infantils, els arbres i 
els bancs per seure estiguin a l’abast de tothom.
Avui ja tenim perspectiva per valorar la impor-
tància positiva que ha tingut el Pla del Delta, 
gràcies al qual hem preservat i recuperat el terri-
tori per a l’ús públic i, al mateix temps, ha servit 
per promoure el Port i l’Aeroport com a àrees 
d’activitat econòmica i ocupació de gran valor 
per a la ciutat.

No és sorprenent que el Prat sigui, avui, 
una ciutat atractiva per al turisme?
Fins fa pocs anys era impensable. Avui és una 
realitat que creix positivament i que genera ocu-
pació i activitat econòmica per a la restauració 
i la pagesia locals. Aquest és el fruit d’una es-
tratègia de treball col·laboratiu, públic i privat, 
molt important. Es pot dir que el Prat és, avui, 
una ciutat molt atractiva per als visitants d’altres 
indrets, que valoren el nostre paisatge i els nos-
tres productes. Per a mi són molt gratificants els 
comentaris positius de persones i institucions de 
fora que ens visiten, que descobreixen una ciutat 
atractiva i que volen tornar una altra vegada per 
gaudir-ne.

Com a alcalde de la ciutat, de què se sent 
més orgullós?
M’agrada molt sentir a dir als pratencs i praten-
ques que el Prat és el seu lloc al món. La construc-
ció d’una ciutat és una projecte col·lectiu sempre 
inacabat, i res del que hem aconseguit és irrever-
sible. I per això caldrà seguir lluitant per continuar 
millorant dia a dia, amb la complicitat i l’esforç 
de tothom. El que em fa més feliç del Prat d’avui 
és el resultat del treball i el compromís de molta 
gent, regidors i regidores, entitats i ciutadania en 
general, que s’esforcen per fer ciutat i comunitat 
de forma altruista. Això és molt reconfortant.

En l’àmbit personal, com se sent?
Molt orgullós i agraït d’haver tingut l’honor de ser 
l’alcalde de la ciutat que més m’estimo i de servir 
la seva gent ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Al Prat, 
afortunadament, 
s’ha anat teixint una 
important i molt 
diversa xarxa d’entitats 
ciutadanes que 
participen activament 
en la tasca de millorar 
la comunitat, i em 
sento molt agraït de 
la seva feina perquè 
la participació i 
el compromís són 
imprescindibles 
per avançar.

M’agrada molt sentir 
a dir als pratencs i 
pratenques que el Prat 
és el seu lloc al món. 
La construcció d’una 
ciutat és una projecte 
col·lectiu sempre 
inacabat, i res del que 
hem aconseguit és 
irreversible. I per això 
caldrà seguir lluitant, 
per continuar millorant 
la nostra ciutat dia a 
dia amb la complicitat 
i l’esforç de tothom.
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L’any passat es va iniciar en tres clubs 
de futbol pratencs el projecte muni-
cipal Caràcter Esportiu, per promoure 
l’educació en valors i el benestar emo-
cional d’infants i joves que practiquen 
esport federat al Prat. Enguany, el pro-
grama s’ha ampliat a l’esport femení i a 
l’individual.

En disciplines individuals cal gestionar 
en solitari una forta pressió per les altes 
exigències de rendiment. Per això, rebre 
suport psicològic i emocional és de gran 
utilitat. Els esports col·lectius presenten 
altres necessitats, com la gestió del tre-
ball en equip, l’empatia o la reducció de 
la conflictivitat.

Vòlei, bàsquet, 
atletisme i triatló

Enguany, l’Ajuntament ha estès el pro-
jecte Caràcter Esportiu al vòlei, bàsquet, 
atletisme i triatló, amb la col·laboració 
dels Vikings Volei Prat, Club Bàsquet 
Prat, Associació de Bàsquet Pratenc, 
Triplay Triatló, Triatló Prat i Associació 
d’Atletisme Pratenc. Hi participaran un 
total de 150 esportistes, d’entre 11 i 13 
anys d’edat.

Encara més
caràcter
esportiu

Ampliació a l’esport 
femení i a l’individiual

Nenes participant en una competició d’atletisme a les pistes Moisés Llopart del CEM Sagnier.

Caràcter Esportiu compta amb el su-
port d’un psicòleg esportiu de la Uni-
versitat de Barcelona, que dinamitza 
sessions de desenvolupament emocio-
nal i en valors de 30 minuts, que es fan a 
l’inici dels entrenaments.

També per a                          
entrenadors

També es realitzaran formacions per 
als entrenadors i entrenadores, perquè 
puguin reforçar els seus coneixements 
i habilitats per treballar el benestar 
emocional dels i les esportistes sobre 
el terreny de joc. De fet, l’objectiu del 
programa a mig i llarg termini és que 

els propis clubs puguin desenvolupar 
aquesta formació per ells mateixos, des-
prés d’aquest primer acompanyament.

I per a famílies

Una tercera branca del programa és el 
treball amb les famílies. De fet, tant en 
els esports individuals com col·lectius, un 
espai de conflictivitat recurrent són les 
graderies. Per això ja s’han repartit més 
de 6.000 díptics informatius i de sensi-
bilització sobre el tema des de l’inici de 
la temporada. També s’han fet partícips 
les famílies del disseny del programa en-
guany, centrat en els valors de la humili-
tat i la creativitat ❧
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Més de 200 patinadors i patinadores 
han participat en els 26 Jocs Esportius 
Escolars de patinatge de velocitat, 
celebrats al patinòdrom del CEM Estruch 
organitzats pel Club Patí Delta Prat. Les 
tres jornades dels Jocs han comptat 
amb curses de velocitat per categories i 
de diferents distàncies, amb esportistes 
de les escoles de patinatge dels tres 
clubs pratencs (Delta Prat, Patí Cobra 
i Ciutat del Prat) i d’altres d’arreu de 
Catalunya, així com de diverses escoles 
del Prat com les Josep Tarradelles o 
Charles Darwin. Vídeo a www.elprat.tv

MÉS DE 200 PARTICIPANTS ALS JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS DE PATINATGE 

MÉS DE 270 EQUIPS AL 12è DUATLÓ DEL PRAT

Unes 1.500 persones van participar en el 12è Duatló 
Ciutat del Prat i Campionat de Catalunya per equips, 
celebrat el 3 de febrer al parc Nou i voltants. Va ser tot 
un èxit de participació en un campionat per equips únic 
a Catalunya, organitzat pel Club Prat Triatló 1994. Més 
de 270 equips d’arreu del país van competir en les dues 
modalitats: 186 equips a la prova Open, celebrada al matí, 
i 88 a la prova Elit, a la tarda. Vídeo a www.elprat.tv

MÉS DE 650 INFANTS PARTICIPEN ALS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CROS

El parc Nou es va tornar a omplir, el diumenge 27 de gener, 
d’infants i joves corredors i corredores amb motiu de la setena 
edició dels Jocs Esportius Escolars de Cros Locals i Comarcals. 
Les curses, organitzades pel Pratenc Associació d’Atletisme 
i impulsades des del Consell Esportiu del Baix Llobregat, van 
aplegar més de 650 participants. Vídeo a www.elprat.tv
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