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Perquè l’esport sigui salut,
educació, cohesió i igualtat
El Prat aprova el Pla Local de l’Activitat Física i l’Esport 2019-2023
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Basta con entrar en cualquier equipamiento deportivo, o echar un vistazo a los patios de las escuelas, o pasear 
por el camino de la playa y los Espacios Naturales, para darse cuenta de que siempre hay gente practicando 
algún deporte, jugando, caminando o corriendo. Si esta percepción la traducimos en números, se concreta 
en el hecho de que hay 10.052 personas abonadas a los equipamientos deportivos municipales, que hay 
4.304 deportistas que pertenecen a alguna de las 59 entidades de la ciudad y que se cuenta con 68 espacios 
deportivos entre el núcleo urbano y el territorio.

El tejido asociativo que forman las AMPA, las entidades y los clubes deportivos, junto con la apuesta municipal 
por fomentar la actividad deportiva a lo largo de los años, han creado este ecosistema en el que hacer 
deporte es una práctica fundamental del día a día de la ciudad. Ahora, cumpliendo el compromiso del Plan 
de Actuación Municipal 2015-2019, el Ayuntamiento ha aprobado, con la participación activa de todos los 
agentes implicados, el Plan Local de la Actividad Física y el Deporte, con el fin de sentar las bases para seguir 
mejorando el sistema deportivo de la ciudad y afrontar los retos actuales y de futuro.

Y el principal reto es seguir apostando por la práctica deportiva, no solo como beneficio para la salud y 
la prevención de enfermedades, sino también como medio de socialización que crea y fortalece relaciones 
personales, favorece el desarrollo de niños y jóvenes, contribuye a la transmisión de valores positivos y facilita 
la integración social; y hacer esta apuesta garantizando siempre el acceso a la práctica deportiva a toda la 
ciudadanía en igualdad de oportunidades.

Os animo a todos y todas a que sigáis practicando cualquier tipo de actividad deportiva, la que os guste más, 
la más adecuada para vuestra edad, gustos y condición física.

El principal repte és seguir 

apostant per la pràctica 

esportiva, no només com 

a benefici per a la salut i 

la prevenció de malalties, 

sinó també com a mitjà 

de socialització que crea 

i enforteix relacions 

personals, afavoreix el 

desenvolupament d’infants 

i joves, contribueix a la 

transmissió de valors positius 

i facilita la integració social.

El principal reto es 

seguir apostando por la 

práctica deportiva, no solo 

como beneficio para la 

salud y la prevención de 

enfermedades, sino también 

como medio de socialización 

que crea y fortalece 

relaciones personales, 

favorece el desarrollo de 

niños y jóvenes, contribuye 

a la transmisión de valores 

positivos y facilita la 

integración social.

Al Prat, ens agrada fer esport
Lluís Tejedor  
L’alcalde

omés cal entrar a qualsevol equipament esportiu, o donar una ullada als patis de les escoles, o passejar pel camí 
de la platja i pels Espais Naturals, per adonar-se que sempre hi ha gent practicant-hi algun esport, jugant-hi, 
caminant-hi o corrent-hi. Si aquesta percepció la traduïm en números, es concreta en el fet que hi ha 10.052 
persones abonades als equipaments esportius municipals, que hi ha 4.304 esportistes que pertanyen a alguna 
de les 59 entitats de la ciutat i que es compta amb 68 espais esportius entre el nucli urbà i el territori.

El teixit associatiu que formen les AMPA, les entitats i els clubs esportius, juntament amb l’aposta municipal per 
fomentar l’activitat esportiva al llarg dels anys, han creat aquest ecosistema en què fer esport és una pràctica 
fonamental del dia a dia de la ciutat. Ara, acomplint el compromís del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, 
l’Ajuntament ha aprovat, amb la participació activa de tots els agents implicats, el Pla Local de l’Activitat Física 
i l’Esport, amb la finalitat de posar les bases per seguir millorant el sistema esportiu de la ciutat i afrontar els 
reptes actuals i de futur.

I el principal repte és seguir apostant per la pràctica esportiva, no només com a benefici per a la salut i 
la prevenció de malalties, sinó també com a mitjà de socialització que crea i enforteix relacions personals, 
afavoreix el desenvolupament d’infants i joves, contribueix a la transmissió de valors positius i facilita la 
integració social; i fer aquesta aposta garantint sempre l’accés a la pràctica esportiva a tota la ciutadania en 
igualtat d’oportunitats. 

Us animo a tots i a totes per a seguir practicant qualsevol tipus d’activitat esportiva, la que us agradi més, la 
més adient per a la vostra edat, els vostres gustos i la vostra condició física.
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Les 4 claus

[1]

L’Ajuntament presenta 

el primer Pla Local de 

l’Activitat Física i l’Esport, 

per al període 2019–2023.

[2]

L’objectiu del Pla és garantir 

l’accés a la pràctica esportiva 

a tota la ciutadania en 

igualtat d’oportunitats.

[3]
El Pla entén l’esport com 

un eix vertebrador de la 

ciutat, un potent factor 

socialitzador de la 

comunitat, que genera 

models socials positius, 

valors de ciutadania i 

integració i cohesió social.

[4]
Diferents entitats 

esportives, professionals i 

agents de l’àmbit esportiu 

pratenc han col·laborat 

en l’elaboració del Pla. 

El Prat vol que 
l’esport sigui 

una eina per a la 
salut, l’educació, 

la igualtat de 
gènere i la 

cohesió social

L’Ajuntament del Prat va presentar a 
principis de març el primer Pla Local de 
l’Activitat Física i l’Esport, en un acte pú-
blic celebrat al Cèntric. Aquest pla esta-
bleix les principals polítiques públiques 
i línies d’actuació que l’Ajuntament durà 
a terme en el període 2019-2023 amb 
l’objectiu de garantir l’accés a la pràctica 
esportiva a tota la ciutadania en igualtat 
d’oportunitats. 

El Pla posa especial èmfasi en el ves-
sant més social de l’esport i en la con-
tribució que pot fer en diferents àmbits 
com la salut, l’educació, la cohesió social 
o la igualtat entre dones i homes pel que 
fa a l’accés a l’activitat física i esportiva.

Procés de treball  
col·lectiu

Durant l’any 2018, diferents entitats 

esportives, professionals i agents impli-
cats en l’àmbit de l’esport han treballat 
col·lectivament en un procés que ha 
desembocat en l’elaboració del Pla, que 
l’Ajuntament vol desplegar comptant 
també amb la seva col·laboració.

5 àmbits d’actuació 

El Pla pretén que l’esport reforci el seu 
paper com a eix vertebrador de la ciu-
tat, entenent l’activitat fisicoesportiva 
com un potent factor socialitzador de 
la comunitat, que genera models socials 
positius, valors de ciutadania i integració 
i cohesió social. Per això, es vol promou-
re l’accés a la pràctica d’activitat física i 
l’esport a tota la ciutadania durant les 
diferents etapes de la vida, sense que en 
quedin excloses les persones en situació 
de vulnerabilitat. Així, per exemple, es 
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donen ajuts individuals per a activitats 
extraescolars i esportives perquè tots els 
infants i joves puguin practicar esport. 
Així mateix, es vol garantir l’accés a la 
pràctica esportiva a les persones amb 
diversitat funcional.

Els objectius del Pla s’estructuren en 
cinc àmbits d’actuació: 
[ 1. Promoure la pràctica d’activitat física 
i esportiva saludable per a tothom.
[ 2. Mantenir i millorar la xarxa d’equipa-
ments i espais esportius.

[ 3. Fomentar l’activitat física i l’esport en 
edat escolar, així com la seva dimensió 
educativa i de transmissor de valors.
[ 4. Promoure l’activitat física i l’esport 
com a eines d’integració i cohesió social 
i per revertir situacions de discriminació.
[ 5. Reforçar i potenciar la col·laboració 
entre els agents esportius com a model 
de governança esportiva.

Aquests objectius es desenvolupen en 
28 línies estratègiques entre les quals 
destaquen la promoció de l’activitat física 

com a objectiu de salut pública; la incor-
poració d’espais no-convencionals a la 
xarxa d’equipaments i espais específics 
per a l’esport; la promoció de l’educació 
en valors en la pràctica esportiva; garan-
tir la pràctica esportiva a infants i joves 
en situació de vulnerabilitat; promoure 
la igualtat entre els homes i les dones 
en aquest àmbit —les dones practiquen 
menys esport que els homes—, i promou-
re la formació del personal tècnic i els res-
ponsables de les entitats esportives ❧

Les xifres de 
l’esport al Prat
El Prat compta amb 68 espais on es pot 
fer activitat física i amb més de 10.000 
persones abonades a equipaments 
esportius municipals. La ciutat alberga 
59 entitats esportives, amb una base 
social de més de 4.300 persones.
Els índexs de pràctica esportiva entre els 
infants i joves del Prat en edat escolar se 
situen per sobre de la mitjana catalana, 
especialment a primària (un 86,3 % al Prat 
i un 74,2 % a Catalunya). A secundària, 
el percentatge del Prat és del 69 %, 
mentre que a Catalunya és del 67,7 %. 
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Esport a l’adolescència: 
què passa amb les noies?
Quan arriben a l’adolescència, gairebé el 10 % de les 
noies deixen de fer esport, mentre que només ho fan 
el 3,4 % dels nois. L’Ajuntament del Prat vol lluitar 
contra aquesta tendència entre les adolescents, i 
una de les eines és el Club Esport Jove, que va néixer 
l’any 2014 i que facilita tarifes socials perquè, a 
partir de 21 euros a l’any, els joves del Prat d’entre 
12 i 18 anys puguin practicar exercici físic de forma 
regular. També s’ofereixen opcionalment tallers 
de diverses disciplines esportives i excursions 
puntuals, amb quotes addicionals a preu assequible.

Caràcter Esportiu: fer 
conviure educació 
i competició
L’any passat, l’Ajuntament del Prat va 
iniciar el projecte Caràcter Esportiu, 
una iniciativa pionera per promoure 
l’educació en valors i el benestar 
emocional dels joves que practiquen 
esport federat. El programa vol que 
els objectius de competició convisquin 
també amb els educatius, cosa que 
també pot contribuir a frenar les 
taxes d’abandonament de l’esport. El 
número de març d’aquesta revista hi 
va dedicar una pàgina d’informació. 

Podeu 
consultar el 
contingut 
complet del 
Pla Local de 
l’Activitat 
Física i 
l’Esport a 
www.elprat.
cat/esports.
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La seguridad, una prioridad
Los datos del último observatorio de la convivencia, así como los 
robos en establecimientos y viviendas de las últimas semanas, nos indican 
que algo se está haciendo mal en materia de seguridad. A pesar de no 
poder decir que en nuestra ciudad tengamos peores índices de delincuencia 
que las ciudades vecinas, los números nos deben hacer reflexionar sobre 
esta materia. Mal de muchos no puede ser un consuelo. 341 conflictos 
familiares atendidos por los Mossos, 412 intervenciones de la Policía 
Local por molestias vecinales, 214 ocupaciones ilegales acumuladas, 482 
intervenciones por molestias en vía pública, 1.772 actos vandálicos que nos 
cuestan 190.000 €, 211 peleas y agresiones atendidas por Mossos, 565 
denuncias por robos de los cuales 101 con violencia. La falta de agentes 
de policía junto con la inacción por parte del equipo de gobierno no hacen 
más que agravar esta problemática. Es necesario incrementar la plantilla 
de la Policía, instalar cámaras de videovigilancia, así como utilizar las 
nuevas tecnologías para garantizar mejor seguridad. Implementar un botón 
antipánico para establecimientos y personas sería de gran utilidad.  

En mayo, si la composición del próximo gobierno depende de mí, 
todas estas propuestas serán una realidad. 
 
Tel. 653 936 713 

Piensa en verde
El cambio climático, aunque algunos se nieguen a admitirlo, 
es una realidad. Tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros 
hábitos de vida y ajustarlos a una forma más ecológica y sostenible 
que nos ayude a mitigar las devastadoras consecuencias de la era del 
consumismo desmesurado. Por ello es necesario que desde nuestro 
consistorio adquiramos un mayor compromiso con el medio ambiente 
y prioricemos las medidas necesarias para alcanzar las emisiones 0, 
encaminadas a ofrecernos una mayor calidad de vida, y ayudar a nuestra 
ciudadanía a conseguirlo. Entre otras medidas, cabe destacar la apuesta 
por el vehículo eléctrico, empezando por nuestra flota de vehículos 
municipales: debemos establecer muchos más puntos de recarga en 
nuestra ciudad, crear bonificaciones fiscales para aquellos que adquieran 
un vehículo eficiente, así como realizar campañas que ayuden a 
visibilizar las subvenciones existentes para la compra de estos vehículos. 
Las energías renovables deben representarnos; para ello, necesitamos 
invertir en su producción d hasta lograr que nuestra administración se 
abastezca por sí sola, así como promover el autoconsumo entre privados 
y establecer compromisos con las empresas de nuestra ciudad. Pensemos 
en verde.

    @GuanyemPratLlob          

Parlem del Prat: la nostra 
proposta per avançar
Quantes vegades ens hem preguntat d’on venim i cap a on anem 
com a ciutat? I em refereixo al Prat, el lloc que hem escollit per viure i on 
cada dia costa més quedar-se i desenvolupar un projecte de vida. La manca 
d’oferta d’habitatge de lloguer assequible expulsa i seguirà fent fora el 
jovent de la ciutat, sobretot el més vulnerable. Per això,hem de fer passes 
endavant. Caldria implementar la norma que estableix un 30 % d’habitatge 
de lloguer assequible a totes les promocions que es facin dins el casc urbà, 
com ja s’aplica a Barcelona. Per poder fer aquestes passes, però, ens cal 
estar al costat de la ciutadania i de tots els agents econòmics i socials de 
la ciutat. Només d’aquesta manera podrem decidir allò que sigui el millor i 
que repercuteixi en el bé comú de la gran majoria. S’acosten unes eleccions 
que no només tenen a veure amb qui ens ha de governar, sinó sobre qui 
està disposat a apropar l’Ajuntament a les persones, escoltar les seves 
necessitats i obrir-se a la seva espontaneïtat i creativitat per posar-les al 
servei de construir el Prat que volem entre tots i totes. Enfront d’aquells que 
es pensen que poden governar sense la gent, busquem un ajuntament que 
solucioni els problemes generals al costat de les persones. Aquesta és la 
proposta pratenca, republicana, progressista i d’esquerres en la qual volem 
que ens acompanyis a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Dos mandats i prou
Aquest serà el meu darrer article a la revista municipal. Per 
a mi ha estat un privilegi poder servir la ciutat durant dos mandats 
com a regidora i portaveu municipal a l’Ajuntament. El títol és molt 
explicatiu de la meva visió de la política com a servei a la comunitat per 
un període de temps determinat enfront d’aquells que s’eternitzen a la 
poltrona. Cal defensar aquestes actituds, per recuperar la confiança de 
la ciutadania en les seves institucions i apropar la política a la gent.

Vull aprofitar per posar en valor la feina feta durant 
aquests anys des de la nostra posició, malgrat els obstacles posats 
pel Govern municipal als grups de l’oposició impedint als portaveus 
fer la seva feina en igualtat de condicions. La tarifació social de les 
escoles bressol, les clàusules socials i la millora en la transparència 
són algunes de les nostres aportacions fetes en els darrers anys per 
millorar la ciutat. Hem treballat pensant en les persones, per damunt 
de tot. Deixo l’àmbit institucional, però no la política, que continuaré 
fent, com fan tantes entitats i associacions de veïns, construint 
una ciutat millor. M’acomiado donant-vos les gràcies per donar-me 
l’oportunitat de servir a la ciutat que estimo. Ens veiem als carrers!

    @JuntsxElPrat          juntspelprat      www.juntspelprat.org
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Garantia de futur
El bon govern és un conjunt de principis, normes i bones pràctiques 
que han de guiar l’actuació dels polítics i els treballadors del sector públic, 
perquè les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica, 
i que els serveis que presten siguin de qualitat, eficients i útils. L’Ajuntament 
del Prat, com a conjunt dels polítics i els treballadors, és des del 1979 model 
de bona governança: honestedat, treball, anteposar els interessos de ciutat 
als personals i partidistes..., una actuació ètica impecable.

40 años de gobierno de personas vinculadas a una organización 
que empezó siendo el PSUC, después ICV-EUiA y El Prat en Comú a partir 
de ahora, en que definimos esta actuación ética con tres palabras: NUNCA, 
NADA, NADIE. Hemos gobernado de forma transparente y sin escándalos, 
con propuestas y proyectos que mejoran la vida de las personas, lo hemos 
hecho y lo queremos seguir haciendo.

Representem la garantia de bon govern, la garantia de futur: un 
futur de model de ciutat que és exemple i referència arreu, i que garantim 
que ho segueixi sent amb la continuïtat de les persones que liderem el 
nostre present, el nostre Prat en comú, el nostre lloc al món. Seguim!!

    @mijoler        #ElPratEnComú

La España que queremos
Ahora que parece que han quedado atrás los peores momentos 
de nuestra economía, España sufre las consecuencias de la crisis y de unas 
políticas erradas contra ella. La mejora en nuestra economía, como en las 
de todos los países del sur de Europa, es producto del abandono por parte 
de la UE de la austeridad impuesta por la derecha europea y que con tanto 
entusiasmo defendió también la derecha española. Si algo ha demostrado ser 
caduco, equivocado y no conducir al progreso, son esas políticas de la derecha 
que responden a sus valores ideológicos y a sus intereses económicos; 
entre ellos, la desprotección de los trabajadores y el desmantelamiento 
del estado de bienestar. Por la irresponsabilidad cometida por los partidos 
nacionalistas catalanes con su voto negativo a la propuesta de presupuestos 
generales presentados por Pedro Sánchez, nos vemos encaminados a unas 
elecciones generales que ciernen sobre España la amenaza de las tres 
derechas.En la España que queremos no cabe el autoritarismo, el extremismo, 
la intolerancia, el machismo ni la xenofobia. La España que queremos 
apuesta por la educación, la investigación, la innovación, la digitalización 
y la reindustrialización; tiene la perspectiva social como eje fundamental 
de su gobierno; es abierta y solidaria, y apuesta por la solución pactada, 
dialogada y democrática de los conflictos, también de los territoriales.

    @PerezJP_   

La importancia de leer
Este mes se pone de relevancia la lectura. Sant Jordi es la fiesta 
en la que los libros son los protagonistas y nos recuerdan la importancia 
de la lectura, de la cultura, de nutrirnos de conocimientos y dejar volar la 
imaginación. La lectura nos hace libres, críticos, conscientes y tener opinión 
propia. Todo esto nos ayuda a “leer” también los momentos históricos y los 
actuales, los momentos políticos y sociales y nos convierte en actores con 
capacidad de transformar la sociedad. El 28 de abril tenemos elecciones 
generales y los programas electorales no suelen ser de lectura masiva, la 
“lectura” de la política que hacen los medios es interesada y sesgada, pero 
masiva. Por eso es importante informarse, valorar lo que han hecho y lo 
que nos ofrece cada partido, informarse y elegir la mejor opción. Gracias a 
Unidas Podemos, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional subió a 
900 €, los permisos de maternidad y paternidad son iguales e intransferibles 
y toda una serie de medidas sociales pudieron concretarse en poco tiempo. 
Medidas destinadas a dignificar a la clase trabajadora, a comenzar a revertir 
la desigualdad entre hombres y mujeres, y los recortes y privatización de la 
sanidad y la educación. Todo esto lo conseguimos estando en la oposición, 
pero asumiendo la responsabilidad que adquirimos con la ciudadanía y que 
podremos consolidar si gobernamos. Porque Sí Se Pueden cambiar las cosas.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info

¿Qué nota nos pones?
Como este es el último texto que te puedo escribir esta legislatura,  
es la ocasión perfecta para que nos puedas evaluar el trabajo realizado. 
Aunque no caben todas las iniciativas presentadas, te dejo alguna de las 
propuestas más relevantes que Ciudadanos hemos defendido:

Disponer de al menos un pediatra de urgencias 24 horas y 365 
días al año; impulsar la creación de un museo aeronáutico; creación de 
una residencia y centro de día públicos para personas mayores; creación de 
unidades de apoyo en las aulas para los alumnos con necesidades educativas 
especiales; establecer zonas de sombra en los parques infantiles; posibilidad 
de realizar bodas civiles en distintos lugares de la ciudad; garantizar el acceso 
universal y gratuito a los libros de texto para los alumnos; reducción de las 
listas de espera del servicio de rehabilitación médica; concienciación sobre 
el autismo: utilización de pictogramas en espacios públicos y hacer accesible 
la feria unas horas reduciendo intensidad de sonido y luces; cumplimiento 
de la ley 11/2014 en favor del colectivo LGTBI; exigir a la Generalitat que 
financie las guarderías públicas y pague la deuda que debe al Ayuntamiento; 
creación de un Consejo Municipal para los animales…Y si sigues confiando 
en nosotros, a partir de mayo presentaremos muchas más pensando en ti.  

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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EL PRAT VIU EL CARNAVAL DE LA IRA

La passada edició del Carnaval del Prat va estar dedicada al pecat capital de la ira. Durant una setmana de disbauxa i 
desvergonyiment, la ciutat va viure totes les activitats tradicionals d’aquest cicle festiu: truitades populars, processons, 
rues de barri i de ciutat, d’infants i d’adults, cercaviles, aperitius, nits de festa, balls, tallers, contacontes, sardinada i foguera 
de la Quaresma. En trobareu vídeos a www.elprat.tv i cròniques a l’apartat “Notícies / Cultura” de www.elprat.cat
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III ESMORZAR DE LES DONES DEL PRAT

El passat 5 de març es va celebrar el III Esmorzar de les Dones del 
Prat a l’equipament cívic El Prat–Delta. Es tracta d’una activitat 
on dones i homes del barri de Sant Cosme i de tot el Prat es 
reuneixen al voltant de les seves creacions gastronòmiques 
per reflexionar sobre la situació actual en temes d’igualtat i 
fer propostes de futur per a una reducció de la discriminació 
per raó de gènere. Com ja es tradició, la trobada es va 
acompanyar d’una acció artística i de visibilització de les dones.

LES DONES DEL PRAT REIVINDIQUEN EL FEMINISME

El Prat ha viscut diverses mobilitzacions i activitats amb motiu 
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El tradicional 
acte central a la pl. de la Vila (foto) es va celebrar un dia 
abans de l’habitual, el 7 de març, ja que per al dia 8 h havia 
convocada una vaga feminista i una manifestació a Barcelona. 
A la ciutat, unes 500 persones es van concentrar el 8 de 
març al migdia a la pl. de la Vila i diverses manifestacions van 
recórrer els carrers de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

AGRAÏMENT A LES PERSONES VOLUNTÀRIES DEL PESSEBRE VIVENT

El 19 de febrer es va celebrar a Sant Cosme el tradicional 
acte d’agraïment de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, a 
les persones voluntàries del Pessebre Vivent 2018, que 
aquest passat Nadal va arribar a la seva edició número 
18. A l’acte hi van assistir unes 200 persones que van fer 
de voluntàries al Pessebre Vivent, activitat organitzada 
per l’Associació Amics de Sant Cosme amb el suport de  
l’Ajuntament i de diferents empreses i entitats de la ciutat.

EL PARAULA DE DONES OMPLE LA SALA DE CONCERTS DE LA CAPSA

Un any més, la sala de concerts de La Capsa es va omplir per 
assistir al Paraula de Dones, un projecte format per cantants 
i creadores que va néixer amb l’objectiu de posar en valor 
el treball de la dona en el sector musical. Aquest projecte va 
néixer l’any 1997, quan només un 10 % de les persones que 
feien música a la ciutat eren dones. Des del 2011, el Paraula 
de Dones s’ha convertit en un espai de treball i reflexió i un 
punt de trobada de dones que volen desenvolupar les seves 
facetes creatives de forma conjunta. Vídeo a www.elprat.tv
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El projecte recull idees del veïnat de la Barceloneta

Comença la reforma 
dels jardins de Mon Racó

Fa uns dies que l’Ajuntament del Prat ha 
començat les obres de reordenació dels 
jardins de Mon Racó, al barri de la Bar-
celoneta, amb una durada prevista de 
quatre mesos.  

Aportacions veïnals 

L’Associació de Veïns de la Barcelone-
ta va dur a terme un procés participa-
tiu entre la gent del barri per recollir 
idees i propostes per a la remodelació 
d’aquests jardins. El resultat d’aquest 
procés es va traslladar a l’Ajuntament 
perquè l’incorporés al projecte de refor-
ma, que abasta gairebé 3.900 m2.  

Una àmplia vorera de 4 metres recorrerà 
les façanes dels edificis, al mateix nivell 
que la resta dels jardins. S’hi mantindrà 
la gran esplanada de sauló on es fan ce-
lebracions com la foguera de Sant Joan. 
Se’n retiraran arbres vells o malmesos i se 
n’hi plantaran molts més dels que hi ha 
actualment per tal d’ampliar-hi els espais 
d’ombra. La filera de plàtans al llarg del 
canal es mantindrà. S’hi crearà una zona 
amb paviment dur per a activitats diverses, 
s’ampliarà i renovarà l’àrea de jocs infantils, 
se n’eliminaran les pistes de patinatge i 
botxes i s’hi instal·laran nous bancs ❧

Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos.

Principals canvis

Renovació d’arbres al 
Fondo d’en Peixo

[ L’Ajuntament del Prat ha renovat 
una vintena d’arbres del parc del 
Fondo d’en Peixo. Una dotzena eren 
pollancres envellits i malmesos i 
la resta, arbres més joves que no 
s’havien desenvolupat de manera 
adient. Els nous arbres són freixes, 
una espècie de creixement ràpid com 
els pollancres però que, a diferència 
d’aquests, tenen una fusta més 
resistent, no provoquen al·lèrgies 
i fan més ombra gràcies a una 
capçada més ampla.]

Millores al parc de la 
Solidaritat

[ El parc de la Solidaritat, al barri 
de Ribera Baixa, s’ha sotmès a una 
renovació de la vegetació arbustiva 
i de part de l’arbrat. S’hi ha refet 
el paviment de sauló dels camins, 
s’han obert nous accessos a les 
zones de jocs infantils i al correcan, 
s’hi han instal·lat nous jocs infantils 
i juvenils, etc. També s’hi han 
col·locat nous bancs, una de les 
peticions ciutadanes recollides als 
Pressupostos Participatius.]
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Las personas propietarias de viviendas 
en El Prat que las pongan a disposición 
de la Borsa de lloguer de la empresa 
municipal Prat Espais recibirán ayudas 
del Ayuntamiento para gastos de man-
tenimiento y mejora. 

Esta es una más de las medidas que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de El Prat 
para fomentar el alquiler asequible y 
reducir el número de pisos vacíos en la 
ciudad. Estas ayudas serán justificables 
por los gastos sobre la vivienda, consis-
tentes en mejoras, reparaciones, man-
tenimiento, sustitución de elementos o 
equipos, tramitación de boletines, certi-
ficado energético, cédula de habitabili-
dad o IBI.

Para las viviendas que se incluyan por 
primera vez en la Borsa de lloguer se 
subvencionará un importe máximo de 
1.200 euros, mientras que para las vivien-
das de la Borsa que renueven el contrato 
o hagan uno nuevo el importe máximo 
subvencionable será de 1.000 euros.

Para poner una vivienda en la Borsa o 
pedir más información hay que dirigirse 
a las oficinas de Prat Espais (www.pra-

tespais.com), av. del Onze de Setembre, 
82-84, info@pratespais.com.

Incentivos 
al alquiler
de viviendas
Ayudas municipales para 
los propietarios que 
arrienden sus pisos

Oficinas de Prat Espais. Arriba, plano con la distribución de las viviendas de la Borsa por la ciudad.

Los propietarios de las viviendas gestio-
nadas por la Borsa de lloguer también 
pueden solicitar y tramitar en las ofici-
nas de Prat Espais las subvenciones del 
Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
para la mejora de las condiciones de ha-
bitabilidad, de las instalaciones, eficien-
cia energética y de la accesibilidad y 
adaptabilidad de la vivienda. Las vivien-
das de la Borsa se pueden beneficiar de 
una subvención de hasta 6.000 euros 
por el 40 % del coste de las obras.

Casi 300 pisos                        
en la Borsa

Actualmente, 290 propietarios y pro-
pietarias de pisos de El Prat confían en 

la Borsa de lloguer de Prat Espais para 
alquilar sus viviendas con garantías y a 
un precio asequible para sus conciuda-
danos. En sus 12 años de vida, la Borsa 
ha formalizado más de 700 contratos 
de alquiler, y la mayoría de propietarios 
han renovado los arrendamientos con 
los mismos inquilinos o con otros solici-
tantes. Para los nuevos contratos firma-
dos en el último año se ha acordado una 
renta mensual de entre 500 y 600 euros 
de media. 

Gracias a la mediación y seguimiento 
de la Borsa, las incidencias, conflictos o 
situaciones de morosidad entre arren-
dador y arrendatario se dan con mucha 
menor frecuencia que en el mercado 
privado no mediado ❧

Otras ayudas
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Les Jornades FP.PRAT es van desenvolu-
par entre el 5 i l’11 de març als instituts 
de formació professional (FP) Illa dels 
Banyols i Les Salines, en empreses de laa 
ciutat i al Centre de Promoció Econòmi-
ca. Aquestes jornades, que organitza el 
Consell Municipal de FP, tenen com a 
objectiu principal fomentar la formació 
professional i la plena inserció laboral 
dels joves i adults de la ciutat.  

Unes 70 activitats

Les jornades FP.PRAT d’enguany han 
comptat amb unes 70 activitats ofer-
tes pels instituts, que completen i enri-
queixen el currículum del seu alumnat, 

Les jornades FP.PRAT tenen
com a objectiu enfortir la 
connexió entre la formació 
i el mercat de treball

amb la participació  d’una quarantena 
d’empreses, associacions i organismes 
de l’entorn pratenc i metropolità. 

L’acte de cloenda va tenir lloc l’11 de 
març al Centre de Promoció Econòmica, 
amb una ponència que va plantejar el 

fort impacte que l’era digital està tenint 
sobre les nostres vides i com influirà la 
indústria 4.0 en el mercat de treball i en 
les noves ocupacions ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Joan Miquel Hernández, cap de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica de la Direcció General d’Indústria, 
va oferir la ponència “Les professions de futur. L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya”, 
durant l’acte de cloenda de les jornades FP.PRAT.

El Prat
aposta fort
per la FP
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D’abril a juliol, 30 centres educatius, 8 
equipaments culturals i 40 entitats com-
partiran amb les comunitats implicades 
i amb la ciutadania del Prat els projectes 
d’IntersECCions desenvolupats al llarg 
d’aquest curs 2018-2019. 

Es faran accions com mostres, concerts 
i activitats a l’espai públic, en centres 
educatius i en equipaments culturals. 
Aquestes accions permetran visibilitzar 
els processos de treball col·laboratius 
desenvolupats pels i les alumnes, do-
cents i educadors i educadores implicats 
en els projectes dels diferents àmbits 
del programa al llarg del curs: educació 
en les arts (música, dansa, teatre, arts 
visuals i cinema), lectura, coneixement 
de la ciutat, impuls de l’anglès i científic-
tècnic-digital. 

El programa IntersECCions 
comparteix els seus 
processos de treball

Una part de les activitats estan dirigi-
des majoritàriament als centres educa-
tius, equipaments i comunitats educa-
tives implicades, amb algunes accions 
obertes al conjunt de la ciutadania.

Com a novetat del curs, IntersECCions 
ha desplegat uns projectes en xarxa 
sorgits dels laboratoris del curs passat 

com són l’Spring Festival, la Setmana de 
la Literatura, la mostra final del projecte 
Remena La Nau i la mostra final del pro-
jecte Investiguem i Inventem per la sos-
tenibilitat, que proposen activitats per a 
tota la ciutat ❧

Tota la informació a www.elprat.cat/interseccions  

Activitat de dansa a l’Escola Josep Tarradellas.

Mostres, 
concerts i 
activitats
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El Ayuntamiento de El Prat ha remo-
delado el gimnasio y los vestuarios 
del Institut Escola del Prat, situado en 
Sant Cosme, para adaptarlos a criterios 
funcionales, de accesibilidad y de ins-
talaciones. La reforma, por otro lado, 
permitirá ampliar los usos educativos y 
comunitarios de este espacio. 

Además de dar respuesta a las necesi-
dades educativas del centro en el ámbi-
to de la formación y práctica deportiva, 
el gimnasio se ha concebido como un 
espacio polivalente que podrá acoger 
actividades relacionadas con el ámbito 
artístico, especialmente el teatro. En el 
marco del programa IntersECCions, este 

El Ayuntamiento remodela 
el gimnasio del Institut 
Escola del Prat para 
ampliar sus usos 
educativos y comunitarios

espacio será utilizado de forma interdis-
ciplinaria por docentes del centro y pro-
fesionales de la Escola d’Arts en Viu.

Apertura al barrio

Este renovado espacio también dará 
nuevas posibilidades de proyección del 
Institut Escola en el barrio y en El Prat, 
incorporando actos de ciudad a la vida 
del centro. Así, este espacio se dinami-

zará fuera del horario lectivo por parte 
de entidades y asociaciones, de forma 
que el Institut Escola pueda establecer 
alianzas pedagógicas con ellas, ya sea 
incorporando alumnado en las activida-
des, ya sea promoviendo en horario lec-
tivo propuestas culturales, deportivas o 
sociales ❧

Video en www.elprat.tv

Una fiesta celebró, el 15 de marzo pasado, la remodelación del gimnasio, con la presencia de 
alumnado, familias, docentes, representantes políticos y entidades como la Taula Comunitària 
de Sant Cosme y de la Federació El Nus, entre otras. 

Mucho más
que un 
gimnasio
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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

FEDERICO GARCÍA de Pep Tosar 
L’escenari del Teatre L’Artesà acull aquest aclamat 
muntatge que recorre els episodis més importants de 
la vida i obra lorquianes. Música, ball, text i imatges en 
vídeo es fusionen en un espectacle que posa en relació 
les vivències personals del geni granadí amb les obres 
que va escriure en cada període. 

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 27, a les 20.30 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

ESCARXOFA&JAZZ’19 

Arriba un nova edició de l’Escarxofa&Jazz, una 
proposta de les Escarxofes del Prat i La Capsa 
que ja és tot un clàssic del circuit musical i 
del gastronòmic. Bon jazz i arròs per a tota la 
família al ritme dels temes de Los Saxos del 
Averno, A contra blues, Once upon a swing, 
Zebrass i Aurora & The Betrayers.

La Capsa. Diumenge 14, a les 12 h
Preu menú: 7 €
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JULIETA, DESPIERTA!! VOL. II
TEATRE KADDISH 
Una dona viu sentint-se 
separada i unida al mateix 
temps, com en una illa.
Teatre Kaddish. Centre 
d’Art Torre Muntadas 

Dissabte 6, a les 20.30 h i diumenge 7, a les 19 h
Entrada: 8 €

CÁNDIDA 
d’Anna Tamayo
Un cabaret sarcàstic 
i tendre sobre 
l’experiència de patir 
fongs vaginals.
Teatre Kaddish. Centre 

d’Art Torre Muntadas. Dissabte 13, a les 20.30 h
Entrada: 8 €

ÉRASE UNA VEZ. 
CUENTOS PARA 
MAYORES 
SANT JORDI TEATRE 
Una versió crítica de la 

llegenda de Sant Jordi plena de sàtires políticament 
incorrectes. 
Recomanada a partir de 16 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 26, a les 19 h
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#4RAONS PRIMAVERA
El #4Raons es 
reconverteix en festival 
de dia. En aquesta 
edició comptarem amb 
Lauren Nine i 
Los Ganglios. Amb 
dinar popular!  

La Capsa. Dissabte 6, a les 12 h
Entrada: 10 € anticipada i 15 € a taquilla

VIU L’ÒPERA!: LA FLAUTA MÀGICA
Projecció de la cèlebre òpera de Mozart, en una 
producció de 2016 fruit de la col·laboració entre 
La Scala de Milà i el prestigiós director Peter 
Stein.
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 13 , a les 18 h

CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA DEL PRAT
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 6, a les 18.30 h

CONCERT DE LA UNIÓ FILHARMÒNICA DEL PRAT 
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 14, a les 19 h 

CONCERT: XAVI MATA
El rapper i productor Xavier Mata porta anys representant el rap local, 
sempre polític, amb sentit de l’humor i amb passió en els directes.
La Capsa. Divendres 26, a les 22.30 h 
Entrada: 6 € (amb consumició) 

CONCERT: SWEET MARTHA
Concert i ball a la terrassa a l’hora del vermut de la 
mà d’aquesta autèntica locomotora del blues, que 
interpretarà grans clàssics de l’escena bluesera.
La Capsa. Dissabte 27, a les 12.30 h 

Tornem a l’Artesà
PORTES OBERTES
Dissabtes i diumenges 6, 7, 13 i 14, de 12.30 a 14.30 h i de 
18.30 a 20.30 h 

VISITES GUIADES 
Dissabtes i diumenges 6, 7, 13 i 14, a les 11 h, 12 h, 17 h i 18 h

BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS 
Un diàleg de silenci entre la mirada de l’espectador i els objectes 
que habiten una estructura circular de fusta. 
Edat recomanada: de 8 a 12 anys
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 6, a les 17.30 i a les 19.30 h 

LA CASA DEL VACÍO
LABORATORI DE MÚSICA I ARQUITECTURA 
Projecte educatiu que investiga la relació entre les dues disciplines. 
Edat recomanada: de 4 a 12 anys
Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dissabte 6, 
a les 18 h i diumenge 7, a les 11 h

DANZAS ALADAS
Diferents ocells ens portaran a través de les seves danses pels seus 
quefers quotidians. 
Edat recomanada: de 2 a 5 anys
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 13, a les 10 i a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia per a totes les activitats
Més informació a www.teatrelartesa.cat

FEM VIDA A LA PALMIRA
Portes obertes i visites guiades
Dissabtes 6 i 13, de 10 a 14 h
Cal inscripció prèvia. Més informació a elprat.cat/ccpalmiradomenech
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LABS EXPLORER
La Saleta es converteix en un Laboratori 
expositiu del taller de ProjectesLab, on 
l’alumnat continuarà investigant i explorant 
entorn al seu projecte.
Organització : Assoc. Amics de l’Art
La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Des del 10 d’abril fins al 20 de juny

STEAMPUNK, de Javier Martínez
Recull fotogràfic sobre el 
Steampunk a Barcelona, 
un moviment nascut als 
anys 80 com a subgènere 
literari i convertit després 
en moviment artístic i 
sociocultural.

Organització : Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Des del 12 fins al 26 d’abril
Inauguració: divendres 12, a les 19 h

EL CINE DE FRIDA
UNA EDUCACIÓ

El futur d’una 
brillant estudiant 
trontolla quan 
coneix un home 
que la tempta 
amb un altre 
tipus de vida.

Organització : Assoc. Dones 
Progressistes Frida Kahlo
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 3, a les 17.30 h 

C
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CINE CLUB
GLORY (UN MINUTO DE GLORIA)

2016, Bulgària
Idioma: búlgar 
Tsanko Petrov, 
treballador del 
ferrocarril, troba una 
gran quantitat de diners 
entre les vies i decideix 
tornar-los a la policia. 
Cine Capri. Dimecres 

10, a les 20 h (VOSE)

PRESENTACIÓ DE LLIBRES D’AUTORS 
PRATENCS AL CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Més pagesos i pageses del Prat, de Núria Abelló
Organització: Tintablava
Dijous 4, a les 19.15 h

Sherlock Holmes y el enigma de las muñecas rusas, 
de Sergio Colomino
Dijous 11, a les 19 h

La vida associativa i les organitzacions pageses del 
Prat de Llobregat (1975-2015), de Clara Bargalló
Beca Jaume Codina 2015
Dimarts 30, a les 19 h

MÚSICA I LLETRES
Cicle en el que es fusionen l’univers 
musical i el poètic.   
Al cau de les paraules amb Gemma 
Humet i Estel Solé
Cèntric Espai Cultural
Dimecres 24, a les 19 h
Lorca amb Joel Minguet 
Cèntric Espai Cultural
Dijous 2 de maig, a les 19 h

SANT JORDI A LA 
PL. DE LA VILA
Pl. de la Vila. Dimarts 23
Parades de llibres, roses, i molt més!
A les 12 h, Trobada amb autors locals
A les 19 h, Ballada de Sardanes

ENTREGA DE PREMIS 
VIII CONCURS LITERARI 
DE MICRORELATS 
TINTABLAVA
Cèntric Espai Cultural
Dilluns 29, a les 19 h

L’HORA DEL CONTE  
Sant Jordi està en perill!! 
amb Glòria Arrufat
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 25, a les 17.30 h

SUPERSIMETRÍA II
Coincidint amb la clausura del projecte 
Supersimetria II, l’/UNZIP proposa:
Sessió oberta
Es parlarà sobre el treball desenvolupat 
durant tot el procés.

Presentació peça editorial del LAB 
Supersimetria /
UNZIP 2018
Peça artístico-
editorial 
realitzada per 
David Sánchez 
de la primera 

experiència de Supersimetria: fent 
visible l’invisible. 
Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 26, a partir de les 18 h

PROJECTE LAIKA: 
PRESENTACIÓ PORTAFOLIS 
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
Dijous 4, a les 18 h

ABRIL DE LLETRES I LLIBRES
Aquest any, tot un  seguit d’activitats per celebrar la diada 
de Sant Jordi i gaudir de la lectura. 
Més activitats de Sant Jordi a  www.elprat.cat/santjordi  
 

ENCARA POTS VISITAR
MISSATGES D’EGIPTE
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins l’11 d’abril 

SOTA LES BOMBES. ELS 
ATACS AERIS A CATALUNYA 
DURANT LA GUERRA CIVIL
Cèntric Espai Cultural
Fins al 15 de juny

PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA CAPRI
DUMBO I DOLOR Y GLORIA 
(6 i 7), VENGADORES: 
ENDGAME (26, 27 i 28) Altres 
pel·lícules: LO DEJO CUANDO 
QUIERA, AFTER I IDENTIDAD 
BORRADA 
Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 o visiteu el 
web www.cinecaprielprat.com



LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Per a infants de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Divendres 5 , a les 17.30 h. Història d’en 
Hans i en Ludvig amb Elisabeth Ulibarri
Dissabte 13, a les 12 h. Pum! Contes 
d’una bruixa llaminera amb Sherezade 
Bardají

L’HORA DELS NADONS
Per a infants de 0 fins a 3 anys 
Biblioteca Antonio Martín
Cal inscripció prèvia
Dimarts 2, a les 16.30 h  i a les 17.30 h
i Dissabte 6, a les 10.30 h. Moxaines, 
cançons de falda i cantarelles amb 
Montse Dulcet
Dimarts 30, a les 16.30 h. Primers sons 
amb Montse Dulcet
Dimarts 30, a les 17.30 h. La granja 
menuda amb Cia. Patawa

TALLERS 
GIMCANA INTERACTIVA DIA 
INTERNACIONAL DEL LLIBRE 
INFANTIL I JUVENIL

La biblioteca proposa 
una gimcana 
relacionada amb 
l’escriptor Hans 
Christian Andersen. 
Biblioteca Antonio 
Martín. Dilluns 1, 
a les 17.30 h

TALLER DEL DIMECRES 
Per a infants de 3 a 7 anys
Lola: tooodo un día en el zoo amb 
Imapla
Un llibre sense paraules per explicar les 
dues cares d’una moneda. La nit i el dia. 
La realitat i els somnis o els somnis i la 
realitat? 
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 10, a les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia

LA FÀBRICA
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 12. Cuina: Rosquets d’anís 
amb xocolata 
Divendres 26. Fem Percussió

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Per infants de 9 a 12 anys
Lego WeDo a l’espai
Taller per aprendre a construir i 
programar un robot relacionat amb l’espai. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 13, a les 10.30 h 
Cal inscripció prèvia

ART EN FAMÍLIA
Els Qüestionetis estan de tornada!
Per a famílies amb infants de 4 a 
9 anys
Centre d’Art Torre Muntadas 
Diumenge 28, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE 
D’ABRIL

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

DIMECRES 10
CAMINADA A LES MASÍES DE VOLTREGÀ
Continuem el cicle de passejades de la Diputació 
de Barcelona, “A cent cap als cent”, d’aquest 
curs 2018-2019. Informació i inscripcions: Punt 
d’Informació per la Gent Gran. Cases d’en Puig 
Places limitades. Preu: 5 €

DIMARTS 16   
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: Punt 
d’Informació per la Gent Gran. Cases d’en Puig
Places limitades. Preu: Gratuït

DIMECRES 17
CINEMA: BOOK CLUB
Quatre amigues de tota la vida formen 
part d’un club de lectura que es reuneix 
un cop al mes des de fa 30 anys. 
Encara que no és el tipus de llibre que 
acostumen a llegir l’èxit de “Cincuenta 
Sombras de Grey” acaba cridant la 
seva atenció i decideixen llegir-lo. 
Després de submergir-se a les seves 
pàgines la vida d’aquestes 4 amigues 
canviarà per sempre.
Informació i inscripcions: Punt 
d’Informació per la Gent Gran. Cases 
d’en Puig.Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

IN
FA

NT
IL

TEATRE
CAS CAPUTXETA

Per infants a partir 
de 5 anys
El detectiu Grant 
Lican inicia una 
investigació per 
descobrir tota la 
veritat sobre la 
Caputxeta Vermella. 

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Diumenge 7, a les 12 h. Entrada: 5 €

UN MAG EN CONSERVA
L’il·lusionista 
Isaac Jurado 
ens proposa anar 
a casa seva, on 
gaudirem fins a la 
medul·la de la seva 

màgia. Organització: La Xarxa
Teatre Modern. Diumenge 14, a les 12 h 
Entrada: 6 €

CIRC  
SALTIMBANQUI: CIRCUS SHOW

El Centre Cívic 
Sant Jordi – 
Ribera Baixa 
organitza durant 
l’abril, el maig 

i el juny un cicle d’espectacles de circ 
de carrer pensat per a tota la família. 
A l’abril, trucs malabars, peripècies i 
diversió garantida amb Circus Show.
Pl. de Sant Jordi
Dissabte 27, a les a les 17.30 h

DIMARTS 23
RECITAL DE SANT JORDI
Lectura de poemes i lliurament del 
“23è recull de poesies i contes breus” 
Si et ve de gust participar al Recital 
de Sant Jordi d’aquest any pots fer-ho 
presentant les teves poesies i/o contes 
breus originals escrits en català o 
castellà al Punt d’Informació per la 
Gent Gran de Cases d’en Puig o al 
Casal El Remolar. 
Data límit per lliurar els escrits: 
divendres 5 d’abril. Recital als 
Jardinets del Centre d’Art Torre 
Muntadas. C. Jaume Casanovas, 65, 
a les 10.30 h. Acte obert a tothom
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PER SANT JORDI, LLIBRES PRATENCS 

Selecció de llibres recents amb temàtica 
pratenca i/o escrits per persones 
de la nostra ciutat, proposats per la 
Biblioteca Municipal Antonio Martín 
de cara a la diada de Sant Jordi. 

AUTOCOMPASIÓN DE UN TONTO CON 
SUERTE
JOSÉ RAMÓN VERA TORRES
(Atlantis)
La psicóloga recomienda a Juan, un 
taxista, que escriba la historia de su vida, 
marcada por la mala suerte, que le ha 
llevado a estar siempre en el lugar menos 
indicado en el momento más inoportuno.

CAFÈS, BARS I TAVERNES DEL PRAT 
(1861–1969)
JOSEP FERRET 
(Josep Ferret i Pujol)
L’autor ens ofereix una història 
d’aquests locals, que han estat un punt 
neuràlgic de la vida social del Prat.

AL COR DE L’AULA: EL FACTOR HUMÀ A 
L’EDUCACIÓ 
JUAN SÁNCHEZ – ENCISO
(Associació de Mestres Rosa Sensat)
El factor humà a les aules relatat en primera 
persona a partir dels 37 anys d’experiència 
docent del seu autor, establert al Prat.

LA CASA DELS ENGANYS DELS 
SENTITS / LA CASA DE LOS ENGAÑOS DE LOS 
SENTIDOS 
TONI ARENCÓN I MIQUEL ÀNGEL ARENCÓN
(Abaris Ruber Collectio)
Melchior Janis de Beranger decideix convertir la seva 
mansió familiar parisenca en una casa fantàstica 
on res sigui el que sembla ser. Per allà passaran 
destacats artífexs de la ciència, l’art i la cultura de 
finals del s. XIX (disponible en català i castellà).

COL·LEGI SANT JOSEP DE CALASSANÇ DEL 
PRAT DE LLOBREGAT: ELS PRIMERS ANYS 
(1942–1961) 
JAUME NADAL 
(Club del Llibre)
Memorial de dues dècades d’aquesta 
escola per a nens fundada l’any 1942 al Prat, 
escrita per l’antic alumne Jaume Nadal.  

COMBATIR EL INSOMNIO
FRANCISCO MARÍN
(RBA)
El médico de familia Francisco Marín, que 
ejerce en El Prat, es coautor de este libro que 
nos ayudará a elaborar un plan específico 
para poder descansar adecuadamente. 

DE L’ARTESÀ A CAL CASAS: RODOLFO 
CASAS CUSCÓ 
VICENÇ TIERRA, JOAN MIÑARRO I JOSÉ 
DAVID MUÑOZ
Trajectòria vital de Rodolfo Casas Cuscó, 
vinculada al sector de l’hostaleria, 
que va néixer al Cafè de l’Artesà i ha 
treballat molts anys al restaurant Casas, 
situat al carrer de Ferran Puig.

DESHILÁNDOTE EL ALMA
IRENE RUIZ SÁNCHEZ Y CRISTINA DÍEZ 
FORTES
(RingoRango)
Las dos autoras explican su historia 
de amor a través de poemas llenos de 
sinceridad, sentimientos y emociones.

LA JOIE DE VIVRE: DE LES CASES DE LA 
SEDA AL PONT DE BROOKLYN 
JOSEP COSTA
(Rúbrica Editorial)
L’actor, autor i director teatral pratenc 
Josep Costa ens ofereix unes memòries 
en dos apartats, “Ullsdaiguablaus” i “El 
meu Ginsberg”, fent un recorregut per 
diversos aspectes de la seva vida.

LETRAS FLAMENCAS DE LA CAMPIÑA 
MORISCA 
FRANCISCO MÁRMOL MORENO
Quinto libro de este autor pratense de 
poemas y coplas nacido en La Puebla 
de Cazalla (Sevilla). Nos habla de los 
sentimientos que le despierta su tierra 
de origen mediante sus cantaores.

LA LEYENDA DEL BRAZALETE VULCANO 
IVÁN AVALOS
(Club del Llibre)
Primer cómic de este pratense autodidacta, 
que nos transporta a su mundo de 
fantasía con un potente mensaje social.
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MÁS ALLÁ DE LAS 
PALABRAS 
JESÚS GARCÍA 
MORENO
(Ediciones Rilke)
Nuevo poemario de este 
editor y poeta de larga 
trayectoria, miembro de 
la asociacion pratense 
de escritores Tintablava.

UN MONO EN EL ESPEJO 
JUAN SÁNCHEZ – ENCISO
(Poebooks)
Historia de un profesor de 
58 años, Julián Entrevías, 
con una vida desordenada 
y víctima de una 
intrigante persecución.

MUERTES CREATIVAS EN EL CINE  
JOAN MARIMÓN
(Universitat de Barcelona)
Repaso de las muertes más imaginativas 
de películas desde 1985 hasta ahora, 
teorizando sobre la función de la muerte en 
el cine, que nos ha brindado muchas de las 
secuencias más icónicas del séptimo arte.

RECUERDOS QUE SE DEBEN OLVIDAR 
DANIEL LERMA
(Biblioteca Azul)
Primera novela del autor, que nos adentra 
en una historia con amor, sexo, tragedia 
y terrorismo, todo ello desencadenado 
a partir de un encuentro fortuito en un 
tren nocturno entre Barcelona y París. 

NO ME BUSQUÉIS   
CRISTINA PINO
(Rúbrica Editorial)
Alba necesita huir de la 
ciudad y se refugia en un 
pequeño pueblo de la 
costa para comenzar una 
nueva vida. ¿Qué es lo que 
le hace romper con su vida 
anterior y no querer volver?

EL SENTIDO DE LA ÉTICA Y LA PSICOLOGÍA   
CARLOS SABARICH
(Bubok)
Tercer libro de una trilogía, que muestra 
la importancia del lenguaje como hilo 
conductor y aglutinador de todos los 
aspectos de la estética, la ética y la psicología.

SHERLOCK HOLMES Y EL ENIGMA DE LAS 
MUÑECAS RUSAS 
SERGIO COLOMINO
(Dracmaycat)
Holmes colabora con la policía 
del zar Alejandro III para detener 
una serie de asesinatos en 
San Petersburgo que ponen en 
peligro al imperio ruso.

ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT    
DIVERSOS AUTORS
(Institució Catalana d’Història Natural)
Fins a 23 articles ens donen una visió 
panoràmica de la situació natural del 
nostre delta i el seu estat de conservació.

BARCELONA. LA CONSTRUCCIÓ 
URBANÍSTICA D’UNA CAPITAL COMPACTA 
JOAN BUSQUETS
(Laboratori d’Urbanisme de Barcelona)
El prestigiós urbanista i arquitecte pratenc 
Joan Busquets, catedràtic a la Universitat 
de Harvard, ens explica l’evolució 
urbanística de la ciutat de Barcelona.

MÉS PAGESOS I PAGESES DEL 
PRAT   
NÚRIA ABELLÓ
(Rúbrica Editorial)
Quinze noves històries de les nostres 
pageses i pagesos, que mitjançant 
entrevistes ens expliquen l’evolució 
de la vida als camps pratencs, 
després de l’èxit del primer llibre 
Pagesos i pageses del Prat.

AURORAS  
MARIANA COLOMER
(Huerga & Fierro editores) 
Sexta entrega poética de Mariana 
Colomer, en que la autora nos pide 
que aprendamos a ver con los ojos del 
espíritu. La naturaleza contemplada es 
también la puerta que nos conduce a 
realidades invisibles, que son eternas.

REVELACIÓN
CARLOS SABARICH
(Bubok)
Novela psicológica que nos presenta 
a Ezequiel Ríos, un peculiar sacerdote 
de un barrio de la periferia. No 
cree en Dios y sufre constantes y 
demoledores ataques de ansiedad.

LA VIDA ASSOCIATIVA I LES ORGANITZACIONS PAGESES 
DEL PRAT DE LLOBREGAT (1975-2015) 
CLARA BARGALLÓ
(Col·lecció de textos locals. Ajuntament del Prat)
Aquest llibre és el resultat de la investigació guanyadora de 
la Beca Jaume Codina de Recerca d’Història Local 2015. El 
treball s’ha basat en la consulta de fonts documentals diverses 
i en entrevistes orals a diferents agents relacionats amb el món 
agrícola. L’obra és un estudi que pretén explicar les diferents 
entitats a través de les quals s’ha organitzat la pagesia pratenca. 
El llibre es presentarà el dimarts 30 d’abril a les 19 h al Cèntric.
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Els documents de participació van ser aprovats en el darrer ple municipal.

L’objectiu és implicar la ciutadania en la 
presa de decisions de la política local

1r Reglament i Pla Director
de Participació Ciutadana

L’Ajuntament del Prat ha aprovat el 
primer Reglament i Pla Director de Par-
ticipació Ciutadania, que estableix els 
principis i mecanismes de participació 
ciutadana en les polítiques locals, per 
promoure-hi la implicació de la ciutada-
nia, les entitats i col·lectius de la ciutat. 
El Pla Director estableix els criteris de 
participació que han d’impulsar les di-
ferents àrees de l’Ajuntament de forma 
transversal.

Un cop aprovat el Reglament i el Pla 
Director al ple municipal de març, ara 
s’ha obert un període d’al·legacions, 
que podria donar lloc encara a algunes 
modificacions en els textos definitius.  

El Reglament 

El Reglament estableix el règim jurídic 
i les diferents modalitats, procediments 
i instruments que regeixen la partici-
pació ciutadania en l’àmbit municipal. 
L’Ajuntament ha de promoure la cultura 

participativa i proporcionar a les enti-
tats suport per al desenvolupament au-
tònom de les seves activitats.  

El Pla Director

El Pla Director estableix com han de 
fomentar la participació ciutadana les 
diferents àrees municipals, quines ac-
tuacions cal desplegar per dinamitzar-
la i com pot contribuir el Programa de 
Participació a aquests objectius, oferint 
assessorament, formació o suport als di-
ferents departaments de l’Ajuntament. 
També s’hi esmenten els instruments i 
canals de participació ciutadana.

El Servei de Participació Ciutadana de 
Cases d’En Puig ofereix assessorament 
i suport en el disseny, execució i segui-
ment de processos, òrgans i mecanis-
mes de participació ciutadana ❧

Trobareu el Reglament i el Pla Director              

a www.elprat.cat/participació

Incorporació d’agents       
a la Policia Local

[ L’Ajuntament ha aprovat les bases 
per a la selecció de nous i noves 
agents per a la Policia Local del 
Prat: 9 places obertes (persones que 
hauran hagut de passar per l’Escola 
de Policia de Catalunya abans 
d’incorporar-se), a les quals cal 
sumar 4 places interadministratives 
(només s’hi podran presentar 
membres actuals d’altres policies 
locals i Mossos d’Esquadra). Aquest 
estiu, a més, s’hi incorporaran 5 
nous agents de la convocatòria del 
2018. Els ingressos responen a les 
baixes causades darrerament per 
jubilacions.]

Trasllat de l’EBAS      
Centre

[ L’Equip Bàsic d’Atenció Social 
(EBAS) de la zona centre, ubicat 
al c. d’Ignasi Iglésias, es trasllada 
aquest mes d’abril al Centre Cívic 
Palmira Domènech. L’objectiu és 
integrar els serveis d’Acció Social 
en el si de la comunitat per oferir 
una atenció i un servei més proper, 
així com afavorir la participació de 
l’equip a les activitats comunitàries 
del centre i del barri. Les noves 
instal·lacions són més àmplies i 
funcionals. L’EBAS està format per 
educadors/es i treballadors/es socials, 
així com per una persona de suport 
administratiu.]

Nous arbres als carrers

[ L’Ajuntament ha finalitzat la 
campanya d’hivern de plantació de 
nous arbres d’alineació als carrers 
(bàsicament reposicions de l’arbrat 
mort o en mal estat). Enguany s’han 
plantat noves especies i varietats, 
seguint les directrius del Pla de 
l’arbrat. En total s’han plantat uns 
600 arbres. A la tardor es faran noves 
plantacions.]
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Estratègia per implicar tota
la societat en la salut mental

El Prat s’ha dotat d’una Estratègia Comu-
nitària de Salut Mental, amb l’objectiu 
de promoure els aprenentatges i les re-
lacions per millorar la salut mental de 
la població. També vol oferir una millor 
resposta, més precoç i integral, a les per-
sones afectades.

Aquesta estratègia s’ha construït 
col·lectivament en el marc de la Taula 
de Salut Mental del Prat, coordinada per 
l’Ajuntament i integrada pels diferents 

professionals i entitats locals que treba-
llen a la ciutat en aquest àmbit.

Una de cada quatre 
persones

Una de cada quatre persones patiran 
al llarg de la seva vida algun problema 
de salut mental, segons l’Organització 
Mundial de la Salut, com depressió, es-
quizofrènia, transtorn obsessiu, ansietat, 
paranoia, anorèxia o bulímia.

Cal la participació de la comunitat en la prevenció, detecció i atenció a aquest 
trastorn, abordant-lo de forma col·lectiva des de diferents àmbits socials

Per això és fonamental implicar la co-
munitat en la prevenció, detecció i aten-
ció a la salut mental, abordant-la de forma 
col·lectiva des de diferents àmbits socials.

Educació per a 
la resiliència

L’estratègia no s’adreça tan sols a les per-
sones amb trastorns de salut mental, sinó 
al conjunt de la població, promovent la 
prevenció a través d’aprenentatges i re-
lacions. Així,  es promourà l’educació per 
a la resiliència (o resistència davant de 
les dificultats) per millorar el benestar i 
l’estabilitat emocional de la ciutadania. 
Es reforçarà també l’educació en compe-
tències emocionals d’infants i joves i es 
donarà suport a les famílies en la gestió, 
naixement i primeres etapes de la vida. 

Foment de les 
relacions socials

També es promourà la qualitat relacional 
en els diferents àmbits socials de la ciu-
tat, creant més oportunitats de relació 
social que evitin, per exemple, situacions 
de soledat no volgudes. A més, es treba-
llarà per millorar els serveis de qualitat i 
el treball en xarxa entre les diferents en-
titats i l’Administració, per promoure una 
atenció més precoç, contínua i integral 
de la salut mental ❧

Vídeo a www.elprat.tv

L’estratègia es va presentar al Cèntric amb un debat amb Marta Poll, directora de la Federació 
de Salut Mental de Catalunya; Claudi Camps, director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de 
Girona, i Fran Eiroa, representant de Veus, la Federació Catalana de Salut Mental en 1a Persona, 
formada per entitats creades i dirigides per persones amb diagnòstic de salut mental.
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PUBLICITAT
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L’Ajuntament del Prat ha realitzat una 
enquesta per conèixer la situació digital 
de la ciutadania per identificar possibles 
desigualtats segons factors com l’edat, 
el gènere, l’ocupació, la nacionalitat, els 
estudis, el districte o la renda.

El tant per cent de la ciutadania del 
Prat que es connecta a Internet almenys 
un cop a la setmana és del 85 %, per 
sobre de la mitjana espanyola (80 %) i 
l’europea (81 %), i lleugerament per sota 
de la mitjana de Barcelona (89 %).

Al Prat, al voltant d’un 13 % de la po-
blació no han fet servir mai Internet, en 
línia amb la Unió Europea (13 %) i Es-
panya (14 %). Es pot concloure, per tant, 
que la ciutadania del Prat no presenta 
cap diferència destacable en l’escletxa 
digital respecte de les mitjanes espa-
nyola i europea.  

Dades destacables 

El 83,5 % de la ciutadania del Prat té la 
seva llar connectada a la xarxa amb ban-
da ampla i un 87,9 % hi accedeix des del 
seu telèfon mòbil. No hi ha diferències 
entre homes i dones, però sí que exis-
teix una certa escletxa digital per edats: 
dels 65 als 74 anys la quantitat de per-
sones que disposen d’Internet a la llar 

Bon nivell 
digital de 
la població 
L’escletxa digital al Prat
és similar a la mitjana 
espanyola i europea

Els usos més freqüents que es fan d’Internet són llegir notícies, consultar el correu electrònic i 
fer ús de les xarxes socials.

s’aproxima al 66 %, i a partir dels 75 anys 
el percentatge baixa al 32,1 %; de fet, en 
el tram d’edat dels 75 anys endavant 
pràcticament 7 de cada 10 persones no 
fan servir mai Internet.

Entre els i les pratenques sense els es-
tudis obligatoris acabats, la connexió a 
Internet des del mòbil és inferior al 30 %.

Pel que fa al nivell econòmic, entre les 
famílies amb ingressos per sota dels 
18.000 € anuals pràcticament 2 de cada 
10 no tenen connexió a la xarxa. En la 
resta de nivells de renda no s’observen 
diferències significatives, ja que tots els 
valors estan per sobre del 90 %. ❧

Podeu consultar l’enquesta completa                 

a www.elprat.cat/digital

Cultura digital 
Fa anys que l’Ajuntament del Prat  
treballa en un programa de cultura 
digital amb diferents projectes 
orientats a la formació, reflexió 
i democratització de la cultura 
digital, amb l’objectiu que tota 
la ciutadania avanci plegada en 
aquesta transformació en que ens 
trobem immersos. D’altra banda, 
l’Ajuntament ha dut a terme 
l’estratègia digital municipal per 
tal d’adaptar la gestió interna i els 
serveis per orientar-los a les noves 
necessitats de la societat digital. 
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Segmentación de género 
en el trabajo y los estudios

El Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento ha elaborado el informe 
“Las mujeres en el mercado de trabajo de 
El Prat”, en el que se constata la segmenta-
ción entre hombres y mujeres por secto-
res profesionales y especialidades forma-
tivas en la educación postobligatoria.

Ámbito formativo

Aunque las mujeres son mayoría entre 
los estudiantes de bachillerato, en la 
rama científica y tecnológica su presen-
cia (40 %) es inferior a la masculina. En 
formación profesional las chicas siguen 
siendo minoría (23,28 %). La presencia 
de mujeres sigue siendo mayor en aque-
llas profesiones tradicionalmente femi-
nizadas: artes (63 %), sanidad (68 %) o 
imagen personal (55,56 %).

Empleo

Las mujeres solo son mayoría (53,9 %) 
en el sector de los servicios, pero sin su-
perar el 60 %, a partir del cual se podría 
considerar un sector feminizado. Por el 
contrario, su presencia se reduce al 22,8 
% en la industria, al 12,9 % en la cons-
trucción y al 13,1% en la agricultura. La 
presencia masculina también es supe-
rior a la femenina en el trabajo por cuen-
ta propia (12,4 % frente al 7,7 %).

Profesiones

Para promover la presencia de mujeres 
en aquellos sectores profesionales en los 
que están infrarrepresentadas —como 
el tecnológico, el científico o el indus-
trial—, las personas expertas consideran 
que hay que incidir en la educación de 
niños y niñas y jóvenes, incorporando el 
valor de la igualdad de género desde la 
más pequeña infancia ❧

Se puede consultar el informe completo en 

el apartado “Observatori socioeconòmic” de              

www.elprat.cat/economia

En El Prat, igual que a nivel más general, persisten las diferencias entre hombres 
y mujeres en los sectores profesionales y en la educación postobligatoria

Població afiliada i diferencial de les dones respecte dels homes

Població afiliada i diferencial de les dones respecte dels homes

Evolució del pes de l’atur



EL PRAT

31
abril 19

En els sectors industrial, científic
o tecnològic, on són les dones?

A fi de promoure la presència de dones 
en aquells sectors professionals en què 
estan poc presents —com el tecnològic, 
el científic o l’industrial—, el Centre de 
Promoció Econòmica del Prat ha orga-
nitzat recentment diverses activitats. El 5 
de març, la jornada “Dona a la indústria” 

va incloure una taula rodona moderada 
per Alícia Bosch, presidenta del Centre 
Metal·lúrgic i d’IndustriaMESdona, en 
què tres dones van explicar les seves 
experiències:  Silvia Marín, directora de 
logística de Conforama Espanya i Portu-
gal; Noelia Bravo, cap de seguretat ope-

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat organitza activitats per 
promoure la presència de les dones en aquells àmbits professionals on són minoria 

racional a AENA, i Yesenia 
Cayoja, tècnica de manteni-
ment a Nissan. 

A la jornada es va presentar  
un estudi sobre les neces-
sitats formatives del sector 
de la logística i distribució al 
delta del Llobregat des de la 
perspectiva de gènere.

Buscar feina 
després dels 45

El taller “Dones que ho po-
dem tot. Canvis i recerca de 
feina després dels 45” va 
proporcionar a les 20 parti-
cipants eines i recursos  per 
conèixer i elaborar un pla 
personal per fer front al can-
vi que suposa cercar i iniciar 
una nova feina des de la re-
flexió del rol, les competèn-
cies i la resiliència. 

Aquest taller es va organit-
zar amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i dins de 
la programació anual de ta-

llers monogràfics i gratuïts d’Orientació 
Laboral i Millora de la Recerca de Feina, 
que s’organitzen des del Servei Local 
d’Ocupació del Centre de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament del Prat ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Silvia Marín, Yesenia Cayoja, Noelia Bravo i Alícia Bosch, durant la jornada “Dona a la indústria”, al Centre de 
Promoció Econòmica del Prat. 
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Cristina Alonso i Cèsar Compte, 
codirectors del Teatre L’Artesà

Cristina Alonso i Cèsar Compte són dos 
professionals que destaquen per la 
seva experiència en gestió de teatres, 
festivals i centres de creació. Han unit 
les seves trajectòries per codirigir el 
Teatre L’Artesà, que obre les seves 
portes amb un projecte que aposta 
per la proximitat, alhora que dissenya 
una programació artística de qualitat.

“L’obra no és 
la finalitat. 
Nosaltres 
volem posar 
l’accent en 
el procés”
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Cristina Alonso i Cèsar Compte van ser els gua-
nyadors de la convocatòria pública que va fer 
l’Ajuntament per escollir la direcció del Teatre 
L’Artesà, que ara obre les portes. Venen al Prat 
amb una proposta innovadora i participativa que 
pretén fer de L’Artesà un teatre del segle XXI, un 
espai de coneixement, formació i gaudi; una filo-
sofia que encaixa perfectament amb el model de 
ciutat que s’està construint a través de projec-
tes culturals i educatius com són IntersECCions 
i Arts en Viu.

Per què vàreu presentar-vos a aquesta 
plaça de direcció de L’Artesà?
Cèsar: Se’ns va oferir la possibilitat de fer el pro-
jecte que sempre havíem tingut ganes de fer.
Cristina: Tots els elements de les coses que ens 
agraden i que volíem fer estaven en la base i en 
l’ADN de la política pública d’aquesta ciutat. Ge-
neralment, el projecte escènic públic va a contra-
corrent del que nosaltres pensem que ha de ser. 
Que passi el contrari, com és el cas del Prat, no és 
gens habitual. Per a nosaltres, aquest ecosistema 
que ja hem trobat creat és un regal.

Havíeu treballat junts anteriorment?
Cristina: Ens coneixíem i ens havíem trobat en 
diferents moments de la vida, però no havíem 
treballat mai junts de forma estable.
Cèsar: Sí, al llarg del temps sempre hem tingut un 
diàleg continuat de respecte i rols molt diferents 
que ara han convergit en aquest projecte.

És habitual una codirecció en aquest àm-
bit artístic?
Cristina: No és gens habitual. A Catalunya no hi 
ha cap experiència com aquesta i a la resta de 
l’Estat només n’hi ha una. Aquesta decisió té a 
veure amb la voluntat d’escollir un projecte ver-
sàtil i ampli. Una codirecció comporta una certa 
intenció de comptar amb més mirades, més es-
colta activa i més pluralitat.

Què voleu que sigui el Teatre L’Artesà?
Cristina:Volem que sigui un teatre per a tothom, 
un teatre de proximitat i que ens faci créixer cap 
a allò que serveix per construir una societat nova. 
Pensem que la cultura és un canal que ajuda a 
promoure societats més riques, més inclusives i 
amb més experiències. Amb una mirada filosòfica, 
podríem dir que una societat que es pregunta més 
i afirma menys és una societat més rica i inclusiva.
Cèsar: També volem que, des de L’Artesà, la ciu-
tadania tingui la possibilitat de créixer amb la 
cultura, un canal obert que ens ajuda a pensar. I 
tot això ha de ser a través del gaudi i la diversió.

I tots aquests conceptes, com es traduei-
xen en accions concretes?
Cèsar: Des de la pràctica; en el fet de poder sen-
tir l’experiència teatral des de diferents angles. 
Volem que tothom pugui escollir en quina part 
del teatre vol estar: a la butaca? A l’escenari? 
A tots dos llocs? Es pot ser alhora espectador, 
participant, aprenent...
Cristina: Sobretot és important jugar amb la 
multiescala, mantenir l’equilibri entre propostes 
de distàncies curtes i una programació més ge-
neralista per al gaudi de tothom.

Aquests conceptes formen part del pro-
grama cultural Arts en Viu de la ciutat. Hi 
encaixa L’Artesà?
Cristina: Totalment; per això aquest equipament 
ha de ser node central del programa Arts en Viu. 
El gran avantatge nostre és que no partim de zero: 
partim d’una política pública cultural innovadora 
que posa la ciutadania al centre i comptem amb 
un teixit associatiu, artístic i cultural que ha sabut 
créixer. L’Artesà engega per sumar-se a aquest 
entorn tan viu. 

Quan parleu d’un teatre del segle XXI, de 
què esteu parlant?
Cèsar: Volem fugir del convencionalisme d’una 
caixa escènica, d’obrir les portes per assistir a 
una representació i després tancar-les. Volem que 
L’Artesà esdevingui un espai artístic i cultural de 
la ciutat, centrat en el programa Arts en Viu: és la 
manera de garantir la sostenibilitat i d’optimitzar 
els recursos públics. Volem que la ciutadania ocu-
pi els espais que ara són buits i que hem d’omplir 
entre tots. 
Cristina: Concebem L’Artesà com una illa cultural 
en què el 40 % de l’activitat seran funcions i la 
resta es dedicarà a visibilitzar i potenciar el talent 
local en col·laboració amb l’escola d’Arts en Viu.

Què voleu dir quan parleu de sostenibilitat 
en l’àmbit teatral?
Cristina: És quan posem en una mateixa dimen-
sió els conceptes socials, financers, ambientals i 
culturals i els interconnectem. I al final l’obra no 
és la finalitat: el nostre accent està posat en el 
procés.
Cèsar: El Teatre L’Artesà ja ho diu amb el seu 
nom: volem fer artesania, teixir des de la proxi-
mitat i fer que L’Artesà sigui un espai viu les 24 
hores del dia ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

www.teatrelartesa.cat

Volem que sigui un 
teatre per a tothom, un 
teatre de proximitat i 
que ens faci créixer cap 
a allò que serveix per 
construir una societat 
nova. Pensem que la 
cultura és un canal 
que ajuda a promoure 
societats més riques, 
més inclusives i amb 
més experiències.

Volem fugir del 
convencionalisme 
d’una caixa escènica, 
d’obrir les portes 
per assistir a una 
representació i després 
tancar-les. Volem que 
L’Artesà esdevingui 
un espai artístic i 
cultural de la ciutat, 
centrat en el programa 
Arts en Viu: és la 
manera de garantir 
la sostenibilitat i 
d’optimitzar els 
recursos públics. Volem 
que la ciutadania ocupi 
els espais que ara 
són buits i que hem 
d’omplir entre tots.
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33a Nit de l’Esport 

Millor esportista masculí 

[ Jan Mateos (Club Marítim del Prat)

Millor esportista femenina 

[ Alba Ropero (AE Karate Prat)

Millor equip federat 

[ Primer equip del Club Bàsquet Prat 

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

[ AFA Escola Jacint Verdaguer

Millor entitat en la promoció de 
l’esport

[ Club de Patinatge Artístic Sagnier

Millor equip en Jocs Escolars

[ AE Rítmica Prat Cor Blau

Millor esportista en Jocs Escolars 
de menys de 16 anys

[ Roger Arias (Club Esportiu Triplay 
Llobregat)

Millor esportista amb 
discapacitat física i/o sensorial

[ Sandra Sánchez (Club Vikings Volei 
Prat)

Millor esportista amb 
discapacitat intel·lectual

[ Julián Sánchez (Associació Temps de 
Lleure Rubricatus)

Millor tasca tècnica

[ Arturo Álvarez (Club Bàsquet Prat) 

Millor esportista federat masculí 
de menys de 16 anys

[ Toni Toledo (FC Esports Hivern 
—snowboard—)

Millor esportista federada 
femenina de menys de 16 anys

[ Chang Cui Ji (Gym Studio Fran Martín)

Premi Delta a la millor 
trajectòria esportiva (concedit 
per la revista Delta)

[ Jordi Llopart (marxa atlètica)

El 15 de març passat es va celebrar a l’auditori del Cèntric la 33a edició de la 
Nit de l’Esport, en què es va reconèixer la tasca dels i les millors esportistes, 
entitats i equips de la temporada 2017-2018. Per segona vegada, tres dels 
premis (millor esportista masculí i femenina de més de 16 anys i millor equip 
federat) es van sotmetre a la votació de la ciutadania a través d’Internet. 
Hi van votar 741 persones. Aquest és el quadre de guanyadors/es:

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

L’Ajuntament del Prat va fer dues mencions especials: una a l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc amb motiu 
del seu 25è aniversari, i una altra al patinador de velocitat Nil Llop, pel seu esperit de superació després d’una 
greu lesió múltiple. 
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EL PRATENC TONI TOLEDO, CAMPIÓ DE CATALUNYA ABSOLUT DE SNOWBOARD

L’snowboarder pratenc Toni Toledo s’ha proclamat 
campió de Catalunya absolut en la modalitat d’slopestyle 
en el campionat celebrat a l’estació de Font-romeu (Alta 
Cerdanya). Toledo ha aconseguit el primer títol oficial en 
categoria absoluta, després del salt de sub-15 a absolut 
que ha fet aquesta temporada. Toledo ha entrat enguany 
en un programa de tecnificació de la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern i viu durant tota la temporada d’hivern 
a la Cerdanya, amb entrenaments diaris a Font-romeu.

El Gran Premi Ciutat del Prat de marxa atlètica ha tornat al 
Prat amb una participació de més de 200 atletes. Aquesta 
competició, que feia 8 anys que no es realitzava a la nostra 
ciutat, ha estat recuperada pel Pratenc Associació d’Atletisme 
amb un nou format: en lloc de curses en ruta per les rodalies 
del Sagnier, s’ha fet íntegrament a les pistes d’atletisme. També 
s’ha recuperat la prova d’una hora, batejada com a “1r Memorial 
Moisès Llopart”, en homenatge al pioner de l’atletisme pratenc, 
que enguany hauria fet 100 anys. Vídeo a www.elprat.tv

200 PARTICIPANTS AL GRAN PREMI CIUTAT DEL PRAT DE MARXA ATLÈTICA

La secció Special del Club 
Barcelonista Terlenka va disputar, 
el 17 de març, el seu primer partit 
amistós, contra la Unificación 
Bellvitge. Aquesta és una iniciativa 
del Club per crear un equip per 
a les persones amb diversitat 
funcional i fomentar el futbol 
inclusiu al Prat. La secció porta 
funcionant des del desembre del 
2018 i ja compta amb una plantilla 
de 19 jugadors de diferents 
edats. Vídeo a www.elprat.tv

PRIMER PARTIT DE FUTBOL INCLUSIU DE LA 
SECCIÓ SPECIAL TERLENKA
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Prop de 2.000 atletes van creuar 
la línia de meta de la 8a Maratest 
que, per segon any consecutiu, 
ha tingut lloc al Prat. S’hi van 
inscriure més de 2.500 persones 
en les dues modalitats, la cursa 
de 30 km i la de 15 km. Aquesta és 
la primera prova atlètica de llarga 
distància que es fa al Prat i està 
pensada com a un entrenament 
per preparar la Marató de 
Barcelona. Vídeo a www.elprat.tv

NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA MARATEST

EL PRAT ACULL LA FESTA DEL FUTBOL SALA BASE DE CATALUNYA

Els complexos municipals esportius Sagnier i Julio Méndez 
han acollit els campionats territorials de futsal base de 
Catalunya, impulsats per la Federació Catalana de Futbol 
Sala. Equips de base de diferents clubs federats han disputat 
un quadrangular, amb dues semifinals, final i partit per al 
tercer i quart lloc per a cada una de les quatre categories 
(aleví, infantil, cadet i juvenil). El Casa Alcalà ha estat 
l’amfitrió d’aquest torneig, que ha organitzat juntament 
amb el Club Esportiu Brasil. Vídeo a www.elprat.tv

EL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SAGNIER, AMFITRIÓ DELS JOCS ESPORTIUS

El Club de Patinatge Artístic Sagnier ha estat l’amfitrió de 
la tercera jornada de Jocs Escolars de Patinatge Artístic, 
organitzada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat al 
pavelló del complex esportiu municipal Sagnier. Més de 
200 patinadors i patinadores han participat en aquesta 
competició, que ha estat l’escenari de la feina realitzada 
durant tota la temporada. Vídeo a www.elprat.tv
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