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Victòria d’El Prat en Comú, 
que manté els 11 regidors/es
El consistori passa de tenir 8 a 5 grups polítics amb representació
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ajuntament - OIAC (Oficina

d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

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

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

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

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

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

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

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

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

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

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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EL PRAT EN COMÚ – EN COMÚ GUANYEM 
(EPC-ECG) 
1. LLUÍS MIJOLER MARTÍNEZ 
2. ALBA BOU JORDÀ 
3. JOAQUIM BARTOLOMÉ
4. PILAR ESLAVA HIGUERAS 
5. RAFAEL DUARTE MOLINA 
6. ANNA MARTÍN CUELLO 
7. DAVID VICIOSO ADRIÀ
 8. ESTHER GARCÍA FERNÁNDEZ 
9. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ 
10. MARIA DOLORS SILES GARCÍA 
11. FRANCISCO MANUEL LORENZO GALLARDO

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
– CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)  
1. JUAN PEDRO PÉREZ CASTRO 
2. MARTA MAYORDOMO DESCALZO 
3. JUAN CARLOS MORENO ROIG 
4. DÉBORA GARCÍA BARRIOS 
5. ALEJANDRO HERRERA MUÑOZ 
6. MARINA GARCÍA VARGAS 
7. JUAN MANUEL FRAILE ALONSO

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
– ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)   
1. JORDI IBERN I TORTOSA 
2. MERITXELL CHARAVIA I RIBAS 
3. SERGI MORALES I GÁLVEZ

CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
(Cs)  
1. ANTONIO MIGUEL RUIZ REDONDO 
2. JORDI LÓPEZ GIL 
3. MONTSERRAT BLÁZQUEZ JIMÉNEZ

PODEMOS 
1. SANDRA PATRICIA DAZA PUENTE
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Les 4 claus

[1]

El Prat en Comú – En Comú 

Guanyem (EPC-ECG), amb 

una llista encapçalada per 

Lluís Mijoler, aconsegueix 

més vots que el 2015, 

quan es va presentar 

com a ICV-EUiA-E. 

[2]

El PSC-CP, liderat per 

Juan Pedro Pérez, guanya 

més de 2.400 vots i 

passa de 4 a 7 regidors, 

consolidant el segon lloc.

[3]
Dues forces polítiques 

que històricament havien 

tingut representació a 

l’Ajuntament, PP i Junts 

pel Prat (CiU/PDeCAT) no 

arriben al 5 % dels vots i 

no obtenen cap regidor.

[4]
La participació va pujar 6 

punts percentuals respecte 

de les eleccions del 2015, 

superant el 60 %.

El Prat en Comú,
el partit més 

votat a les 
municipals

El Prat en Comú – En Comú Guanyem 
(EPC-ECG), amb la llista encapçalada per 
Lluís Mijoler, va ser la força més votada 
al Prat en les eleccions municipals del 
diumenge 26 de maig, amb 9.940 vots, 
un 33,48 % del total. 

Amb aquests resultats, EPC-ECG obté 
un total d’11 regidors i regidores, els 
mateixos que va obtenir la candidatu-
ra d’ICV-EUiA el 2015, encapçalada per 
Lluís Tejedor, (aleshores amb 9.379 vots 
i el 35,59 %), que en aquests comicis s’ha 
presentat sota les sigles d’EPC-ECG. Cal 
recordar que el Ple Municipal del Prat 
està format per 25 edils, de manera que 
la majoria absoluta se situa en 13. 

El segon partit més votat va ser el Par-
tit dels Socialistes de Catalunya – Can-
didatura de Progrés (PSC-CP), liderat un 
any més per Juan Pedro Pérez, que va 
obtenir 6.310 vots (21,25 %). L’any 2015 
va aconseguir 3.848 vots i un 14,6 %. 
Amb aquests resultats, el PSC-CP obté 7 
regidors/es, 3 més que fins ara. 

En tercer lloc, amb 3 regidors/es, va 
quedar Esquerra Republicana de Cata-
lunya, amb 3.347 vots i un 11,27 % (el 
2015: 2.355 vots, 8,94 % i 2 regidors/es). 
Cs s’ha situat en quarta posició, amb 
2.893 vots, 9,74 % i 3 regidors/es (el 2015: 
2.275 vots, 8,63 % i 2 regidors/es). Final-
ment, Podemos ha entrat al consistori 
amb 1.524 vots, 5,13 % i una regidora.

Partits sense 
representació

Junts pel Prat (que el 2015 es va presen-
tar com a CiU i va obtenir el 5,59 % i 1 re-
gidora) i el PP (que el 2015 va arribar al 
9,05 % dels vots i 2 regidors) s’han que-
dat sense representació al consistori, en 
no haver arribat a la barrera mínima del 
5 % en aquestes eleccions. Tampoc no 
han obtingut cap representant les altres 
6 candidatures que s’havien presentant a 
aquestes eleccions municipals: Candida-
tura d’Unitat Popular del Prat – Alterna-
tiva Municipalista (CUP El Prat – Amunt), 
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5,13 %

ELECCIONS 2019

7

3

3

1
25

ICV-EUIA-E 
(11)

PSC-CP 
(4) PP 

(2)
ERC-AM 

(2)
CS 
(2)

SE PUEDE (2)

CiU (1)

GANEMOS (1)

ELECCIONS 2015

5 %

JUNTS
1.435 VOTS – 4,83 %

PP
1.343 VOTS – 4,52 %

CUP EL PRAT – AMUNT
751 VOTS – 2,53 %

SOMOS PRAT
683 VOTS – 2,30 %

SUMA PRAT 
671 VOTS – 2,26 %

VOX
365 VOTS – 1,23 %

CENTRATS EN EL PRAT
184 VOTS – 0,62 %

IZQP
97 VOTS – 0,33 %

13 REGIDORS/ES
MAJORIA ABSOLUTA

SENSE REPRESENTACIÓ 
AL CONSISTORINOMBRE I PERCENTATGE DE VOTS

REGIDORS/ES



EL PRAT

7
juny 19

Somos Prat – Somos Vecinos (SP), Izquier-
da en Positivo (IZQP), Suma Prat (Prat), 
Vox i Estem Centrats (Centrats en el Prat). 

Puja la participació

En total, un 60,8 % dels 48.968 pratencs 
i pratenques convocats a les urnes han 
participat en aquestes eleccions muni-
cipals. La participació ha pujat 6 punts 
respecte del 2015.  

En el cas de les eleccions europees, al 
Prat el partit més votat va ser el Partit 
Socialista, amb 10.140 vots (34,7 %) ❧

Podeu consultar tota la informació                

detallada de les eleccions municipals i           

europees al web municipal (elprat.cat) i vídeos                 

a elprat.tv

De 8 a 5 grups 
polítics
El nou ajuntament del Prat, que 
s’ha de constituir el proper dissabte 
15 de juny, estarà format per 5 
grups polítics en lloc dels 8 que hi 
ha hagut aquest darrer mandat.  

Eleccions europees                   
al Prat

Lluís Mijoler, 
Quim 
Bartolomé i 
Lluís Tejedor 
celebren la 
victòria la 
nit electoral 
del 26 de 
maig a la 
seu d’El Prat 
en Comú.

Las 
participació 
va ser 6 
punts més 
elevada 
que a les 
eleccions 
municipals 
de 2015.
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CANDIDATURES 2019

VOTS %

EPC-ECG

ERC-AM

PSC-CP 

JUNTS

Cs

CUP EL PRAT – AMUNT 

PP

PODEMOS 

PRAT 

SP

VOX

VOTS EN BLANC

CENTRATS EN EL PRAT

IZQP

TOTAL

TOTAL CENS

PARTICIPACIÓ

1.234

767

609

491

289

216

165

165

96

65

48 

27

18

14

4.204

6.392

65,94 %

29,35 

18,24

14,49

11,68  

6,87

5,14

3,92

3,92

2,28

1,55

1,14

0,64

0,43

0,33

El vot 
dels 5 
candidats 
que han 
obtingut 
representació

Lluís Mijoler Martínez (EPC-ECG). Juan Pedro Pérez Castro (PSC-CP).



EL PRAT

9
juny 19DISTRICTE TERCERDISTRICTE SEGON

CANDIDATURES 2019

VOTS %

EPC-ECG

PSC-CP

ERC-AM 

Cs

JUNTS

PP 

PODEMOS 

PRAT 

CUP EL PRAT – AMUNT 

SP

VOX

CENTRATS EN EL PRAT

VOTS EN BLANC

IZQP

TOTAL

TOTAL CENS

PARTICIPACIÓ

2.144

1.262

745

586

316

306

301

194

186

164

70 

47

37

29

6.387

9.831

65,10 %

33,57 

19,76

11,66

9,17  

4,95

4,79

4,71

3,04

2,91

2,57

1,10

0,74

0,58

0,45

CANDIDATURES 2019

VOTS %

EPC-ECG

PSC-CP

ERC-AM 

Cs

PODEMOS

PP 

JUNTS 

SP 

CUP EL PRAT – AMUNT 

PRAT

VOX

CENTRATS EN EL PRAT

VOTS EN BLANC

IZQP

TOTAL

TOTAL CENS

PARTICIPACIÓ

3.199

2.052

1.010

948

503

425

373

238

212

182

124

 55

45

16

9.382

15.086

62,30 %

34,10

21,87

10,77

10,10

5,36

4,53

3,98

2,54

2,26 

1,94

1,32 

0,59

0,48

0,17

DISTRICTE QUART

CANDIDATURES 2019

VOTS %

PSC-CP

EPC-ECG

Cs

ERC-AM

PP

PODEMOS 

SP 

VOX 

PRAT 

JUNTS 

CENTRATS EN EL PRAT

CUP EL PRAT – AMUNT

IZQP

VOTS EN BLANC

TOTAL

TOTAL CENS

PARTICIPACIÓ

891

722

248

185

151

127

78

50

45

45

22

 21

13

11

2.609

5.935

44,11 %

34,15

27,67

9,51

7,09

5,79

4,87

2,99

1,92

1,72

1,72

0,84 

0,80

0,50

0,42

DISTRICTE CINQUÈ

CANDIDATURES 2019

VOTS %

EPC-ECG

PSC-CP

Cs

ERC-AM

PODEMOS

PP 

JUNTS 

PRAT 

SP 

CUP EL PRAT – AMUNT

VOX

CENTRATS EN EL PRAT

VOTS EN BLANC

IZQP

TOTAL

TOTAL CENS

PARTICIPACIÓ

2.641

1.496

822

640

428

296

210

154

138

116

73

 42

27

25

7.108

 11.092

64,36 %

37,16

21,05

11,56

9,00

6,02

4,16

2,95

2,17

1,94

1,63

1,03 

0,59

0,38

0,35

Jordi Ibern i Tortosa (ERC-AM). Antonio Miguel Ruiz Redondo (Cs). Sandra Patricia Daza Puente (PODEMOS).



PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Miguel Ángel Ochoa OlivaJordi Ibern i Tortosa

Cristina Simón MolinaImmaculada Llopis Climent
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Hasta siempre
El 26 de mayo los pratenses decidieron con su voto la composición 
del futuro Ayuntamiento. El resultado no era el que esperábamos pero, 
como no puede ser de otra forma, respeto la voluntad de mis vecinos. Ante 
todo, agradecer a los 1.343 pratenses que nos han dado su confianza. El 
15 de junio dejaré de ser concejal, por lo que es el momento de los justos 
y merecidos agradecimientos. Agradecer a mis compañeros de grupo, a 
los actuales y a los anteriores, su trabajo y dedicación. Ha sido un placer 
haber formado parte de este grupo, cuya calidad humana es insuperable. 
A los militantes quiero darles las gracias por la dedicación y la entrega 
desinteresada sin la que el PP de El Prat no es nada. Les quiero agradecer 
muy especialmente el apoyo y la confianza durante este tiempo, y su trabajo 
silencioso y discreto. Durante mi paso por el Ayuntamiento he coincidido 
con varios compañeros de consistorio. Agradecer también a ellos su trato 
hacia mi persona y su trabajo, con el que discrepo, pero con el que intentan 
mejorar la ciudad. Mi etapa como concejal acabará en unos días. He 
dedicado muy gustosamente muchas horas a mi ciudad restándoselas a la 
familia, a los amigos y al negocio, pero trabajar por los ciudadanos de El Prat 
ha merecido la pena. El balance de todos estos años es muy positivo. Me voy 
con la satisfacción del deber cumplido.
 
Tel. 653 936 713 

Estem més a prop: 3.347 gràcies
Hem celebrat les eleccions municipals al Prat. Gràcies a 3.347 veïns 
i veïnes, ERC-El Prat és la tercera força política de la ciutat. Moltes gràcies 
a tothom per donar-nos la confiança i, sobretot, per sortir a exercir el vostre 
dret a decidir. El Prat ha decidit que la ciutat sigui d’esquerres, progressista 
i republicana. I des del Grup Municipal d’ERC-El Prat treballarem per seguir 
fent feina de proximitat amb la ciutadania. En aquests últims quatre anys 
hem trepitjat el carrer per estar més a prop dels problemes de la gent. Hem 
procurat cobrir totes les zones de la ciutat i ho seguirem fent amb més 
eficàcia, en els propers 4 anys. Ara tenim més força institucional. Estem 
preparant el calendari dels compromisos que hem adquirit durant aquesta 
campanya: informar de les nostres propostes per millorar el comerç de 
proximitat, reunions amb les empreses locals per dibuixar el perfil formatiu 
adient que hem d’oferir des del Centre de Promoció Econòmica, posar les 
bases per crear i redactar el protocol per poder afrontar obres de llarga 
durada, trobades amb els paradistes del “mercadillo” de Sant Cosme per 
escoltar les seves necessitats i que, fins ara, han rebut sempre la mateixa 
resposta: “això és innegociable”. Des del Grup Municipal d’ERC-El Prat 
escoltarem i estudiarem totes les reivindicacions que ens arribin perquè 
nosaltres som com tu i sempre estem més a prop teu.    

    @ERC_ElPrat       @jordi_ibern       Esquerra El Prat

Gràcies i ens veiem als carrers!
Escric aquestes línies tot just saber els resultats electorals a la 
nostra ciutat. En primer lloc, vull felicitar a en Lluís Mijoler i al seu equip per 
la victòria. Els nostres resultats no han estat els esperats, doncs ens hem 
quedat a escassos vots d’assolir el 5 % necessari per obtenir representació 
al consistori. Han estat unes eleccions complicadíssimes en tots els sentits. 

L’alta fragmentació electoral, que ha fet que fóssim el 
municipi amb més candidatures de la comarca, l’excepcionalitat 
política del moment i una marca que cotitza molt a la baixa a 
l’àrea metropolitana ens han condicionat negativament. 

Malgrat els encerts i els errors que hi puguin haver, vull deixar 
clar que la gent de Junts pel Prat i el seu candidat, Gerard Valverde, hem fet 
una gran feina durant els darrers mesos davant d’un context polític advers. 
Ara ens toca reflexionar, sense deixar d’estar orgullosos de la feina que 
hem fet durant aquests anys al servei de la ciutat. Espero haver-vos servit 
de la millor manera durant aquests 8 anys a l’Ajuntament. Vull donar les 
gràcies als 1.435 ciutadans que ens han fet confiança i deixar clar a tothom 
que no pleguem i que seguirem treballant pel Prat. Ens veiem als carrers!

    @JuntsxElPrat          juntspelprat      www.juntspelprat.org

Gracias por todo
Gracias a aquellas personas que confiaron en nosotros y nos 
dieron la posibilidad de poder aportar nuestro granito de arena en la 
construcción de El Prat que queremos. Han sido cuatro años intensos 
y llenos de nuevas experiencias, que nos han demostrado que todavía 
queda mucho por mejorar en nuestra ciudad. Somos conscientes de 
que muchas de esas problemáticas no son competencia municipal pero, 
lamentablemente, los municipios deben ser los que se hagan cargo de 
estas situaciones si queremos avanzar hacia la construcción de una ciudad 
más igualitaria, digna y de progreso. Por ello hacemos un llamamiento 
a todas las formaciones que se quedan en nuestro consistorio, para que 
prioricen en materias de vivienda pública de alquiler asequible, accesibilidad 
universal, coeducación en materia de igualdad, cuidado del medioambiente 
y una apuesta más fuerte por nuestro comercio de proximidad. El Prat de 
Llobregat es un lugar maravilloso, con una ciudadanía ejemplar y unos 
recursos económicos muy potentes. La voluntad política del nuevo equipo 
de gobierno deberá acercarse más a las problemáticas reales de nuestra 
ciudadanía y menos a proyectos faraónicos, hasta que no se resuelvan 
nuestras carencias. Enhorabuena a todas las formaciones que han obtenido 
representación. Nos vemos en las calles!

    @GuanyemPratLlob          



Juan Pedro Pérez Castro Lluís Mijoler Martínez 

Antonio Miguel Ruiz RedondoSandra Patricia Daza Puente
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Seguim. Gràcies!
Afrontàvem aquesta campanya amb la màxima responsabilitat 
de qui vol seguir liderant un projecte que ha fet feliç a molta gent. La 
candidatura d’El Prat en Comú confirma una manera d’entendre i de fer 
gestió política municipal. Honestedat, compromís i capacitat de treball. 
Del primer a l’últim dia. I també, és la que porta la ciutat al cap i al 
cor. La que pensa i treballa només pensant en fer més fàcil la vida dels 
nostres veïns i veïnes. La que troba l’èxit en els somriures de les famílies 
pratenques. Per a tots nosaltres és un orgull acomiadar l’alcalde Tejedor 
revalidant resultats, amb 9.940 suports que consoliden un model de 
ciutat ferm i valent, que ha superat reptes històrics i que està preparada 
per al futur. Gràcies per fer-nos confiança de nou. Els 11 regidors i 
regidores que m’acompanyaran prometem un compromís incansable 
en identificar i treballar per resoldre els reptes que vindran, i seguir fent 
del Prat la ciutat on tots i totes volem viure. No voldria acabar sense 
felicitar les formacions que han aconseguit representació al consistori, i 
desitjar-los una bona legislatura i molta feina per seguir fent avançar la 
ciutat que tant estimem. I també és necessari acomiadar aquells que han 
treballat incansablement per aquesta ciutat des de l’ajuntament, i que no 
renovaran els seus càrrecs. En nom de tots, gràcies i ens trobem al carrer.

    @mijoler        #ElPratEnComú

Gracias
Quiero dedicar estas líneas a agradecer a los ciudadanos 
y las ciudadanas de El Prat su apoyo en las recientes elecciones 
municipales celebradas el 26 de mayo. La candidatura del Partido de 
los Socialistas de Catalunya, que he tenido el honor de encabezar, 
ha obtenido la confianza del 21,25 % de la ciudadanía, un total 
de 6.310 votos, lo que significa un enorme avance respecto a las 
anteriores municipales de 2015. Este resultado, que avala el trabajo 
realizado por el grupo socialista desde el gobierno de la ciudad y 
en la campaña para explicar propuestas y presentar al equipo, no 
sólo nos confirma como segunda fuerza política del consistorio a 
mucha distancia de la tercera, sino también el firme compromiso de 
los socialistas con el modelo de ciudad que hemos trabajado para 
defender. Políticas de vivienda, de dinamización de la economía, de 
fortalecimiento de los servicios públicos y de preparación para los 
retos de la energía y la sostenibilidad han sido los ejes principales 
de la propuesta política con la que nos hemos presentado ante la 
ciudadanía. Este incremento tan importante en votos, porcentaje y 
concejales nos otorga la confianza necesaria para seguir trabajando con 
humildad y entusiasmo por un Prat mejor. De nuevo, muchas gracias.

    @PerezJP_   

1.524 gracias
Nos gustaría empezar agradeciendo a los más de 1.500 
votantes que el 26 de mayo depositaron su confianza en PODEMOS. El 
resultado obtenido no satisface nuestras expectativas, pero nos enseña que 
el camino marcado es el correcto: queremos seguir trabajando. Los pasados 
comicios han sido de carácter histórico, tanto para El Prat como para nuestra 
formación, ya que por primera vez nuestros vecinos podían elegir entre 13 
candidaturas; y entre ellas, por primera vez la de PODEMOS. Sabíamos que 
sería difícil, pero ni el vaticinio de la división drástica del voto de izquierda, 
ni la imagen de partido expuesta desde el núcleo central en Madrid nos 
hicieron flaquear en esfuerzo e ilusión. Somos una formación joven, pero 
nuestras metas están muy bien marcadas; y queremos dejar constancia 
que ni la energía ni el dinamismo que nos caracteriza va a mermar ni un 
ápice. Desde el consistorio seguiremos defendiendo un municipio más 
plural y una renovación en lo referente a la vivienda, la igualdad, los 
derechos sociales y laborales, el feminismo y el medio ambiente. Una vez 
hechas las reflexiones a nivel interno, creemos con más fuerza que nunca 
en la importancia de una innovación a nivel municipal que centre la
atención en las personas. Es por eso que nos comprometemos a refrescar 
nuestro proyecto y seguir esforzándonos al máximo. De nuevo, 1.524 gracias.

     @SePuede_ElPrat      @podemos_elprat   www.podemoselprat.info

2.893 gracias
Este pasado 26 de mayo los vecinos y vecinas nos han examinado 
después de nuestros primeros 4 años con representación municipal en el 
Ayuntamiento de El Prat. Todos los que formamos Ciudadanos de El Prat 
estamos muy contentos y agradecidos por haber aumentado la porción 
de confianza con un incremento de 2 a 3 concejales y un 27,16 % más de 
votos que en 2015. Esta es la señal inequívoca de que todo nuestro arduo 
trabajo durante esta primera etapa ha sido reconocido por la ciudadanía. 
Recogemos pues esta nueva muestra de generosidad con el firme 
compromiso de seguir trabajando para mejorar nuestro espacio común 
de convivencia con honestidad y respeto institucional como hasta la 
fecha.

Como ya te he explicado en diferentes ocasiones, Ciudadanos 
hemos venido a sumar para hacer de El Prat de Llobregat un lugar mejor 
para todos. Y para ello seguimos contando contigo y escuchamos todas 
tus propuestas, inquietudes, dudas…  Si quieres conocernos o participar 
con nosotros en nuestras actividades esta próxima legislatura que 
comienza, sólo tienes que ponerte en contacto y estaremos encantados 
de recibirte en el equipo: 938 08 20 30 o elprat@ciudadanos-cs.org 

    @antoniomiguelrr       @Cs_ElPrat       Tel. 938 082 030 
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7a EDICIÓ DEL FESTIVAL JOVE ALTRAVEU

El passat dissabte 11 de maig es va celebrar a l’skatepark dels jardins 
de la Ribera la 7a edició del festival jove Altraveu. Prop de 4.000 joves 
i famílies van poder gaudir d’una jornada plena de música, cultura 
popular, dansa i tallers. Per primer any, el festival va comptar amb un 
punt d’informació i atenció a les agressions sexistes. Vídeo a elprat.tv

Al ple municipal de maig, tots els regidors i regidores van 
acomiadar dempeus i aplaudint Lluís Tejedor, en el seu darrer 
ple després de 37 anys com a alcalde. Els i les portaveus 
dels diferents grups polítics van tenir paraules d’agraïment 
per la feina feta per l’alcalde durant tots aquests anys. Un 
Lluís Tejedor emocionat va donar les gràcies a la ciutadania 
per la confiança que li ha donat durant tots aquests anys, 
així com el suport del teixit social i del personal municipal. 
Tejedor va demanar als nous representants politics que 
vetllin per la institució i per la ciutadania. Vídeo a elprat.tv

EL PLE ACOMIADA TEJEDOR DESPRÉS DE 37 ANYS D’ALCALDE

Els carrers del Prat s’han omplert un any més de 
tradició amb la Cavalcada de Sant Isidre, patró 
de la pagesia. La celebració, organitzada pels 
Amics del Cavall del Prat el 19 de maig passat, 
va commemorar l’esperit i la història agrícoles 
del municipi, amb una desfilada d’uns 36 
carruatges acompanyats per genets, amazones 
i desenes de cavalls, eugues, ponis, mules i 
rucs. Tot plegat, amenitzat per la música de la 
Unió Filharmònica del Prat. Vídeo a elprat.tv

36 CARRUATGES A LA CAVALCADA DE SANT ISIDRE

L’APP NATUSFERA JA ACUMULA MÉS DE 3.500 OBSERVACIONS AL PRAT

Fa un any, l’Ajuntament del Prat va crear el projecte 
BioPrat dins de la plataforma Natusfera, una app de 
ciència ciutadana creada per registrar, organitzar 
i compartir observacions naturalistes d’animals i 
plantes. Dins del projecte ja hi ha pujades més de 3.500 
observacions de biodiversitat al terme municipal del 
Prat i ja hi ha 28 persones observadores registrades. 
Qualsevol persona pot ser investigadora i les seves 
observacions servir per a un ús científic. (Foto: papallona 
nocturna Utetheisa pulchella a la platja del Remolar).
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MÉS DE 600 INFANTS CELEBREN EL FINAL DE LA PRIMÀRIA AMB LA CANTATA

L’alumnat de 6è de primària de totes les escoles del Prat, més de 600 
infants, van participar el 10 de maig passat a la 18a Cantata Ciutat del Prat. 
Sota el títol Ràdio Cantata, van simular un programa radiofònic en un Prat 
alternatiu on les persones adultes deixen d’exercir les seves obligacions 
i són els infants qui han de fer funcionar la ciutat. Vídeo a elprat.tv

NOU ÈXIT DEL FESTIVAL DE LES SOPES DEL MÓN

El diumenge 19 de maig es va celebrar a Sant Cosme 
el XII Festival de Sopes del Món, organitzat per GATS 
i on es va repartir un miler de racions entre les 700 
persones que hi van participar. Van concursar-hi 39 
sopes i la festa va comptar amb les actuacions de 
Salao i Juan Antonio Moya (flamenc), Natxo Tarrés 
and the Wireless (que no van  tocar a causa de la 
pluja, però van ser-hi presents), la Banda de Música 
del Prat, Krestatum i l’actuació infantil Fefe i Cia.

CENTENARI D’ARTURO GONI

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde d’Acció 
Social, Marga Garcia, han visitat el pratenc Arturo Goni amb motiu 
del seu centenari. L’Arturo va néixer al carrer d’Eusebi Soler i es 
va criar a “la casilla” de la Renfe, on la seva família, ferroviaris, 
s’encarregaven d’obrir i tancar la barrera del tren. Als 19 anys va 
anar a la guerra i va lluitar al bàndol republicà. Va ser taxista del 
Prat, quan els taxis del nostre municipi encara eren blancs i blaus.

EL MAIG EN DANSA OMPLE EL PRAT DE BALL I MOVIMENT

Durant el mes de maig, amb motiu de les 
celebracions del Dia Internacional de la Dansa, 
hem pogut gaudir de propostes i activitats 
de dansa en diferents espais de la ciutat, tant 
de grups i agents locals com de companyies 
professionals. Hem pogut admirar, al teatre 
L’Artesà, La partida, de Vero Cendoya, en què 
s’ha donat al públic l’oportunitat d’intervenir i 
participar en l’espectacle a través de diferents 
tallers. I amb la Festa de la Dansa, els jardins de la 
Pau es van omplir de ballarins, ballarines i públic 
(foto) per gaudir dels 66 grups de ball d’entitats i 
escoles de ball de la ciutat. Més de 950 persones 
van pujar a l’escenari. Vídeo a elprat.tv



EL PRAT

14
juny 19 El peatón, protagonista de 

la nueva Verge de Montserrat
La renovación del tramo central de la principal avenida de la ciudad ha dado más 
espacio, comodidad y seguridad a las personas que van a pie, que son la gran mayoría

El paseo central ha pasado de 7,8 a 10,4 metros de anchura, con zonas diferenciadas para la circulación de peatones (pavimento asfáltico) 
y para el descanso y la relación (pavimento de losas de granito, con bancos, butacas y parterres). 

Tras más de dos años de obras, el tramo 
de Verge de Montserrat entre Carretera 
de la Marina y Jaume Casanovas ya luce 
como el resto de la avenida renovado 
tiempo atrás. La reforma ha cedido al 
peatón más espacio, comodidad de cir-
culación y seguridad. 

Esta obra está en sintonía con la volun-
tad del Ayuntamiento de dar cada vez 
más prioridad al peatón en detrimento 
de la masiva ocupación del espacio pú-
blico por el vehículo privado. Así se ha he-
cho en las recientes reformas de la pl. Ca-
talunya, la pl. Blanes y los jardines de Joan 

Salvat Papasseit, así como en la creación 
de prioridades invertidas, plataformas 
únicas en las calles más estrechas... 

En Verge de Montserrat, pasar del 
aparcamiento en batería a en línea ha 
supuesto ganar 4 metros de amplitud 
total para el peatón de fachada a facha-
da. Ahora las aceras laterales son más an-
chas (4 m.) y el paseo central ha pasado 
de 7,8 a 10,4 m.

Aceras continuas

Para facilitar la comodidad y seguridad 
del peatón, se han creado aceras conti-

nuas (sin descenso a la calzada) en los 
cruces con Castella, Frederic Soler, Sant 
Pere y el lado sur de Enric Morera. Ade-
más, el cruce del paseo central con Fre-
deric Soler es una plataforma elevada de 
uso compartido entre vehículos y peato-
nes, con prioridad para estos últimos.

Zonas diferenciadas

Las aceras laterales están despejadas de 
mobiliario urbano (bancos, árboles...) 
para facilitar la circulación de las perso-
nas, ya que por estas aceras se accede a 
los edificios y a los comercios. En cambio, 
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Las aceras laterales también son ahora más anchas que antes de las obras. El tramo central de la avenida sigue 
el mismo diseño, materiales y tipos de árboles que el resto de Verge de Montserrat reformado anteriormente.

Se han mantenido elementos característicos de la avenida, como la Moreneta, la fuente del león o la gran 
palmera central. Ver vídeo en elprat.tv.

el paseo central combina una zona de 
circulación (franja asfaltada) con zonas 
de estancia y relación (pavimentadas 
con losas de granito y con bancos, buta-
cas y parterres).

Más árboles

Ahora hay más árboles que antes de las 
obras y se ha implantado un sistema que 
acelera su crecimiento y evita el impac-
to negativo de las raíces sobre los pavi-

mentos. Cuando crezcan producirán un 
efecto túnel, sombreando toda la zona 
central. Se han plantado dos especies, 
una de ellas el plátano como en el resto 
de la avenida, a fin de darle continuidad 
y coherencia visual. 

Autobuses

Está previsto que el 12 de junio vuelvan 
a circular por el tramo central de la ave-
nida las líneas de autobús 65, 165, 21 y 

PR4. No así la L78, ya que en los últimos 
meses ha registrado un incremento de 
pasaje de un 10 % y será más útil mante-
niendo su recorrido actual. 

Las líneas 65 y 165 tampoco harán el 
mismo recorrido que antes de las obras: 
ya no circularán por Enric Morera, sino 
por Carretera de la Marina, pl. Roger i Ba-
dia, Gaiter del Llobregat y Josep Anselm 
Clavé. Así se evitarán las molestias que 
supone el paso frecuente de autobu-
ses de 18 metros por una calle estrecha 
como Enric Morera. El nuevo itinerario 
de los 65 y 165 atravesará en diagonal el 
núcleo urbano, por lo que en un radio de 
300 metros dará servicio a prácticamen-
te toda la población.

Enric Morera

La calle Enric Morera mantiene entre la 
avenida y la calle Catalunya el sentido de 
circulación de montaña a mar, pues así 
es más eficiente desde el punto de vista 
de la circulación del sector. Antes de las 
obras iba de mar a montaña.

Semáforos

Otra novedad es la semaforización del 
cruce entre la avenida y Coronel Sanfe-
liu, uno de los que registran más volu-
men de peatones y autobuses de la ciu-
dad. Los semáforos le han hecho ganar 
seguridad y fluidez.

Aparcamiento

Las plazas de zona azul entrarán en ser-
vicio cuando se abran los aparcamientos 
subterráneos, en verano. La zona azul fa-
cilita la movilidad y rotación de vehículos 
y promueve la actividad comercial. En 
este sentido, los aparcamientos subterrá-
neos tendrán plazas de rotación (pago 
por minutos). Estos aparcamientos muni-
cipales corregirán un gran déficit existen-
te en el centro de la ciudad, donde mu-
chos edificios no disponen de plazas de 
estacionamiento porque en la época en 
que se construyeron no eran necesarios.

Comercios

Como dinamización comercial y para 
celebrar el fin de las obras, la asociación 
de comerciantes del entorno de la aveni-
da, con el apoyo del Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento, realizará 
diversas actividades los días 14 y 15 ❧
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Les platges del Prat, les més
ben valorades pels usuaris 

El Prat compta amb les platges metro-
politanes més ben valorades per la ciu-
tadania, amb una puntuació de 8,1 so-
bre 10 (la mitjana metropolitana és del 
7,73). Així ho indica la darrera Enquesta 
d’Usuaris de les Platges de l’Àrea Metro-
politana, elaborada entre el 16 de maig 
i el 15 de setembre del 2018 per l’AMB i 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropo-
litans de Barcelona. 

L’enquesta es va realitzar a 5.265 per-
sones usuàries de platges de 7 muni-
cipis (Castelldefels, Gavà, Viladecans, el 
Prat, Sant Adrià, Badalona i Montgat), 
per on l’any passat van passar 4,48 mi-
lions de banyistes. L’estudi no inclou la 
ciutat de Barcelona.

Segons l’enquesta, entre els aspectes més 
ben valorats per les persones usuàries de 
les platges del Prat destaca l’entorn natu-
ral (8,43 al Prat i 7,17 de mitjana), així com 

la neteja de l’aigua (7,60 al Prat i 6,47 de 
mitjana). Les nostres platges també estan 
per sobre de la mitjana en aspectes com 
les indicacions per als usuaris (8,09 en-
front d’una mitjana del 7,65) i la informa-
ció de l’estat de la mar (7,99 al Prat i 7,65 
de mitjana). A més, juntament amb Vi-
ladecans, és un dels municipis amb plat-
ges on es pot gaudir de més tranquil·litat. 

En altres aspectes, com la seguretat 
dels banyistes o els jocs infantils, el Prat 
se situa en segona posició, mentre que 
en la valoració de la neteja de la sorra, el 
servei de dutxes o de lavabos, les passe-
res a la sorra o les papereres, el Prat és el 
tercer en puntuació d’entre els 7 muni-
cipis analitzats.

La qualitat del paisatge i l’entorn natural són dos dels punts forts del litoral pratenc, 
segons una enquesta feta entre usuaris de les platges de l’àrea metropolitana

Es dobla l’afluència
El Prat és un dels dos únics municipis 
analitzats on en els darrers anys 
han augmentat l’afluència a les 
platges (a la resta han disminuït). 
Del 2016 al 2018, les platges del 
Prat han passat de rebre 260.000 
a més de 500.000 visitants. 

Del 2016 al 2018, les platges del Prat han passat de rebre 260.000 visitants a més de 500.000.

Natura i aigua neta
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Abans de l’inici de la temporada 
de bany s’han fet treballs per 
preservar l’entorn natural (flora 
i fauna), un dels grans valors 
de les platges pratenques

PROTECCIÓ DE FLORA I FAUNA

Els dos aspectes en què les 
platges del Prat aconsegueixen 
la millor puntuació són l’entorn 
natural i la netedat de l’aigua

EL MILLOR ENTORN I L’AIGUA MÉS NETA

Diverses zones s’han protegit per facilitar el desenvolupament de la flora i la fauna autòctones.

A les platges del Prat s’hi pot arribar a peu, en bici, en cotxe i en autobús. 

Les platges del Prat es troben lleuge-
rament per sota de la mitjana metropo-
litana en aspectes com l’accés a la platja 
(8,07 al Prat i 8,24 de mitjana) i la proxi-
mitat (7,75 al Prat i 7,81 de mitjana).

Pocs estrangers i 
moltes famílies

Les platges del Prat tenen una presència 
de visitants estrangers més baixa que la 

mitjana i, per contra, juntament amb 
Badalona, tenen el percentatge més alt 
d’usuaris residents al mateix municipi 
(35 %). A les platges del Prat és on es 
concentren més famílies amb infants 
(36,1 %).

Preservar  l’entorn 
natural de la platja

En consonància amb la creixent impor-

tància que la ciutadania dona a la pre-
servació de l’entorn i del paisatge de les 
platges, l’Ajuntament del Prat, de mane-
ra conjunta amb el Consorci dels Espais 
Naturals del Delta i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, han intensificat les tas-
ques amb aquest objectiu.

L’AMB  neteja manualment la platja de 
la Roberta, que forma part de la xarxa 
d’espais naturals del delta. La neteja es fa 
a mà per preservar les petites restes mari-
nes o organismes dels quals s’alimenten 
diverses espècies d’aus litorals protegi-
des, com el corriol camanegre.

També s’han parcel·lat zones de dunes 
a les platges de la Roberta i de Can Ca-
mins. A la primera s’ha instal·lat una pa-
lissada per evitar l’entrada de persones o 
de gossos a les àrees de nidificació. Una 
altra de les tasques que s’hi duen a terme 
és l’erradicació de les espècies exòtiques, 
tant vegetals com animals.

A la platja de Can Camins s’han tan-
cat zones de dunes amb vegetació per 
evitar que siguin trepitjades, tant les 
ja existents com les que s’han generat 
durant el passat hivern. La protecció de 
les dunes també contribueix a visibilit-
zar aquests hàbitats naturals a l’entorn 
d’una platja amb molta afluència ❧



viu l’e�iu #viulestiualprat

elprat.cat/viulestiu

Arriba l’estiu a la nostra ciutat i és el moment de gaudir de tots els espais i de totes 
les activitats. De gaudir de la cultura, de l’esport, de la platja, de la gastronomia i de 
no perdre’s cap de les propostes. Viu l’estiu al Prat!



  FESTES DEL BARRI DELS JARDINS DE LA PAU 
Del 17 al 23 de juny 
Jardins de la Pau

  FESTES DEL BARRI DE LA GRANJA 
Del 14 al 16 de juny 
Pl. de la Granja

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

  FESTES DE LES CASES DE LA SEDA 
Dissabte 15 i diumenge 16 de juny 
Cruïlla c. Stulemeijer i c. Vendrell

  FESTES DEL NUCLI ANTIC 
Dissabte 29 de juny 
Jardins del Cementiri Vell

Revetlles de Sant Joan  
23 de juny

_ AV Jardins de la Pau
_ AV Barceloneta
_ AV Plaça Catalunya – Mestre Estalella
_ AV Sant Cosme i Sant Damià
_ CCA Casa de Cádiz
_ Casa de Sevilla
_ Centro Extremeño Ruta de la Plata
_ Peña Taurina del Prat
_ Casa de Andalucía

Altres festes populars

  FESTIVAL CASA DE ANDALUCÍA 
Dissabte 15 de juny, a les 19 h 
Pl. de Catalunya

  APLEC DE LA SARDANA 
Diumenge 16 de juny, a les 11 h i 16.45 h 
Pati de L’Artesà 
Ho organitza: Amics de la Sardana

  ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
Diumenge 23 de juny, a les 19.45 h 
Pl. de Pau Casals

  CONCERT DE SANT JOAN 
Dilluns 24 juny, a les 19.30 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Assoc. Musical del Prat

  TROBADA CASTELLERA 
Dissabte 29 de juny, a les 18 h 
Pl. de la Vila 
Ho organitza: Castellers del Prat

  5è ANIVERSARI CASTELLERS DEL PRAT 
Dissabte 29 de juny, a les 22 h 
C. del Vallès (La Nau)

Festivitat de Sant Pere
  CARRETILLADA DE ST. PERE I ST. PAU 

Divendres 28 de juny, a les 22 h 
Cruïlla c. Jaume Casanovas i Mariscal Joffre 
Ho organitza: Ball de Diables

  REVETLLA DE L’AV LA PLAZA 
Dissabte 29 de juny, a les 23 h 
Pl. de la Constitució

  CERCAVILA PEL CASC ANTIC 
Dissabte 29 de juny, a les 12 h 
Ho organitza: El Nus

viu les 
festes 
als barris

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

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

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

viu l’estiu

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

  RESTAURANTS EL PRAT DEGUSTA’L  
Els trobaràs a elprat.cat/degustal

  RUTA DE PINTXOS SANT POLLÍN 
11, 12, 13 i 14 de juliol 
Després dels singulars “encierros” del Pota Blava  
de la Colla de Diables del Prat, recupera forces amb 
els pintxos fets per a l’ocasió amb producte local.

viu la 
gastronomia

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

  SHOPPING NIGHT A L’EIX DEL NUCLI ANTIC 
Dissabte 29 de juny, de 20 a 24 h 
Compres a l’aire lliure,  ofertes singulars, música 
i dansa, activitats infantils, gastronomia i moltes 
propostes més us hi esperen! 
Ho organitzen: Associació de Comerciants dels carrers 
Frederic Soler, Ferran Puig i Mercat Municipal.

  NIT DE TAPES AL MERCAT MUNICIPAL I  
FIRA GANGUES-FORA ESTOC AL CARRER 
Dissabte 7 de setembre, de 18 a 24 h 
Botigues a l’aire lliure als carrers Frederic Soler  
i Ferran Puig, ofertes i descomptes, i degustació de 
tapes al Mercat Municipal fins a la mitjanit. 
Ho organitzen: Associació de Comerciants dels carrers 
Frederic Soler, Ferran Puig i Mercat Municipal.

  DIVERT COMERÇ 
Dissabte 14 de setembre, de 10 a 20 h 
Pl. de Blanes. Mercat artesà, botigues, espectacles  
i tallers infantils. 
Ho organitza: Prat Gran Comerç

viu el 
comerç

------------------------------------------------- 
El concurs començarà el 15 de juny i acabarà  
el 31 d’agost. Etiqueta les teves
millors imatges amb #viulestiualprat i guanya 
una càmera instantània Polaroid!
El veredicte es farà públic el 13 de setembre.
------------------------------------------------- 

concurs d’Instagram!
viu l’estiu a Instagram! #viulestiualprat
Busquem fotografies divertides, boniques o 
insòlites, que ens mostrin com gaudeixes de 
l’estiu al Prat i de totes les activitats que ofereix! 
Comparteix les teves imatges més màgiques i 
#viulestiualprat!

Les fotos finalistes i guanyadores s’exposaran  
al Centre Cívic Jardins de la Pau. 
Consulta les bases al web elprat.cat/viulestiu



Platja de la RobertaPlatja del
Remolar-el Prat

SOS

Horaris

  SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 
Del 15 de juny a l’11 de setembre, de 10 a 19 h. 
Es disposa de servei de bany adaptat a la platja 
de Can Camins.

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

  ZONES I CALENDARI DE PESCA

PER TRAMS DE PLATJA:

•  Platja del Remolar-el Prat 
Del 16 de maig al 15 de setembre,  
permès pescar les 24 h els dies laborables  
i de 20 a 8 h els dissabtes, diumenges i  
festius, excepte al darrer tram de 250 m,  
entre la passera de fusta que travessa la 
zona dunar des de la colònia militar i la 
desembocadura de l’estany del Remolar,  
on no es permet pescar.

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

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

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

  GUINGUETES
Del 3 de maig al 12 de juny i del 17 de setembre al 
13 d’octubre, de 10 a 2.30 h. Divendres, dissabtes, 
diumenges i festius fins a les 3 h.

Del 13 de juny al 16 de setembre, de 10 a 2.30 h. 
Divendres, dissabtes i diumenges fins a les 3.30 h. 

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

viu la platja 

Activitats

  CINEMA LLIURE A LA PLATJA

A les 21 h aproximadament 
Ho organitza: Cinema Lliure

•  Viaje al cuarto de una madre, 6 de juliol  
davant la guingueta El Maravillas

•  Kubo y las dos cuerdas mágicas, 13 de juliol  
Sessió familiar - davant la guingueta Duna

•  Bienvenida a Montparnasse, 20 de juliol  
davant la guingueta Iguana

  DIA EUROPEU DE LA PREVENCIÓ 
DEL CÀNCER DE PELL 
Diumenge 30 de juny, al matí 
Mòdul del Servei de Salvament i Socorrisme 
Tallers per aprendre a gaudir del sol sense riscos

  SOCORRISTA PER UN DIA 
Dimecres 10 de juliol i dijous 18 de juliol, al matí 
Mòdul del Servei de Salvament i Socorrisme 
Per a infants de 6 a 12 anys, taller per conèixer  
quina és la tasca del socorrista. 

  DESCOBREIX LA PLATJA JUGANT 
Dissabte 10 d’agost, al matí 
Mòdul del Servei de Salvament i Socorrisme 
Activitat per als més petits, joc similar al joc  
de l’oca per descobrir com gaudir de la platja  
i conèixer-ne els riscos. 

Com s’hi pot anar?

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

  EN TRANSPORT PÚBLIC

LÍNIA PR3

Del 13 d’abril al 30 de setembre, tots els 
dissabtes, diumenges i festius, cada 30 minuts

De l’1 de juny al 15 de setembre, cada dia,  
cada 30 minuts

Des de l’estació:  primera sortida a les 8 h
  darrera sortida a les 20.30 h

Des de la platja:  primera sortida a les 8.45 h
  darrera sortida a les 21.15 h

LÍNIA PLATJA EXPRÉS

De l’1 de juny al 31 d’agost, tots els dissabtes, 
diumenges i festius, cada 30 minuts

Des del Prat:  primera sortida a les 9.05 h
  darrera sortida a les 20.35 h

 Des de la platja:  primera sortida a les 9.35 h
  darrera sortida a les 21.05 h

  EN VEHICLE PARTICULAR
Hi ha habilitats diversos espais d’aparcament  
de zona verda, que són gratuïts per als residents  
al Prat (vehicles amb distintiu), en funcionament  
des de l’1 de juny fins al 30 de setembre.

Bany amb precaució

Bany amb màxima precaució

Prohibit banyar-se



viu l’esport 
viu la 
natura

Activitats de pesca

  CONCURSOS DE PESCA
Dissabte 8 de juny, de 20 a 01 h 
Ho organitza: Grup de Pescadors La Seda
Dissabte 15 de juny, de 21 a 02 h 
Ho organitza: CEP La Lanzada
Dissabte 29 de juny, de 21 a 02 h 
Ho organitza: CEP La Lanzada
Dissabte 21 de setembre, de 8 a 13 h 
Ho organitza: Grup de Pescadors La Seda 

Campus i casals d’estiu

  CAMPUS I CASALS NÀUTICS  
PER A NOIS I NOIES DE 7 A 18 ANYS 
Del 25 de juny al 6 de setembre 
Campus de 9 a 17 h i casal de 9 a 13 h 
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela 
És imprescindible saber nedar.

  CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL  
PER A NOIS I NOIES DE 6 A 16 ANYS 
Del 25 de juny al 26 de juliol de 9 a 14 h 
Ho organitza: Club Voleibol Prat

Cursos al Centre Municipal de Vela

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

Platja
naturista 

Zona sortida 
d’embarcacions

Zona sortida 
servei socorrisme

Platja de Can Camins  

  OFICINA DE TURISME PORTA DEL DELTA –  
CAN CAMINS (amb accés al mirador de l’Illa) 
Obert cada dia d’11 a 14 h

  ESPAIS NATURALS DEL RIU. CAL TET -  
CA L’ARANA (itinerari 1 i 2) 
De l’1 d’abril al 30 de juny 
De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 19 h 
De l’1 de juliol al 31 d’agost 
De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 15 h
Visites guiades gratuïtes, sense inscripció prèvia 
Diumenges 9 i 23 de juny, a les 10 h i a les 12 h

  ESPAIS NATURALS DEL RIU. BUNYOLA, 
CARRABINERS I SEMÀFOR (itinerari 3) 
De l’1 d’abril al 31 d’octubre, de 9 a 19 h
Visites guiades gratuïtes, sense inscripció prèvia 
Diumenge 16 de juny, a les 10 h i a les 12 h

  VISITES GUIADES AL CRAM 
Diumenges 7 de juliol i 1 de setembre a les 10 h 
Es reserven 10 places gratuïtes per a persones 
empadronades al Prat (cal presentar DNI). 
Inscripció: reserves@aulacram.com

  CONEGUEM L’ECOSISTEMA 
DE LA PLATJA DEL PRAT 
De dilluns a diumenge, fins al 31 de juliol.  
Activitat familiar de descoberta 
Més informació i inscripcions: amb.cat

  HEM TROBAT UN NIU DE TORTUGA! 
De dilluns a diumenge, fins al 30 de juny  
Activitat familiar educativa. Simulació de la descoberta 
d’un rastre de tortuga marina a la platja.  
Més informació i inscripcions: amb.cat

Cuida la platja

Regates nàutiques
  REGATA SOCIAL DE VELA FESTIVITAT  

VERGE DEL CARME 
Diumenge 14 juliol 
Ho organitzen: Club Marítim Prat i Federació 
Catalana de Vela

Tornejos
  TORNEIG 4X4 DIÜRN DE VOLEIBOL PLATJA 

Dissabte 15 de juny, de 9 a 20 h 
Partits entre diferents equips masculins, femenins  
i categoria sub 20 en modalitat de voleibol platja 
Ho organitza: Club Voleibol Prat

  TORNEIG DE FUTBOL PLATJA SOLIDARI 
Dissabte 8 de juny, de 10 a 14 h 
Partits de futbol platja per a nois i noies de 9 a 16 anys. 
Categories: benjamins, alevins infantils i cadets 
Ho organitza: Prat Actiu

  TORNEIG DE BEACH TENNIS 
Dissabte 15 i diumenge 16 de juliol, de 9 a 20 h 
Torneig de tennis platja per parelles 
Ho organitza: Associació Esportiva Beach Tennis Prat 

No llencis 
objectes al mar.

Evita dur-hi 
equips de música 
amb altaveus.

En temporada de 
bany, no hi duguis 
gossos ni mascotes.

No accedeixis a la 
sorra amb vehicles 
motoritzats.

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

Respecta les zones 
i els horaris de 
pesca establerts.

Evita el sabó a les 
dutxes i rentapeus.

No deixis hams 
a la sorra.

No hi facis 
acampada lliure.

Fes servir  
les passeres 
(només vianants).

Utilitza les 
papereres  
i cendrers.

No vagis en bici 
per la passera.



CURSOS D’ESTIU  
INSCRIPCIONS DE L’11 AL 20 DE JUNY
Al Cèntric Espai Cultural, als centres cívics, a La Capsa,  
a l’Escola d’Arts en Viu i a El Lloro 

Al web online.elprat.cat 

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

viu els cursos

CENTRE DE 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA EL PRAT

C. de Ramon Llull, 12, 2n 
Tel. 93 379 00 50, ext. 5560  
elprat@cpnl.cat 
www.cpnl.cat/xarxa/cnlelprat/

 

LLENGUA
  A L’ESTIU, EL VxL ÉS VIU!

Tens ganes de xerrar en català amb una altra 
persona?
El programa VxL posa en contacte persones que 
parlen habitualment en català amb persones que 
l’estan aprenent, perquè el puguin practicar una 
hora a la setmana, ja sigui de manera presencial 
o virtual. Contacta amb el CNL i inscriu-te al VxL, 
com a persona voluntària o aprenenta.

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

MÚSICA
  TALLER DE SONORITZACIÓ 

DE DIRECTE
Aprèn les tècniques i els procediments 
necessaris per sonoritzar un concert de petit 
format. L’última sessió serà pràctica en un dels 
concerts que farem a la terrassa de La Capsa.
Dates i calendari: dilluns 8 i 15 de juliol, de 18  
a 21 h i diumenge 21 de juliol, de 18 a 22 h
Preu: 45 €  
Tallerista: Ángel de Lamo 

ESCOLA D’ARTS
Inscripcions només presencials a l’Escola 
Centre Cultural El Remolar
Tel. 93 370 85 01 
info@amicsartprat.org 
www.amicsartprat.org
 

DIBUIX I PINTURA 
  MONOGRÀFIC DE DIBUIX I PINTURA  

Curs pràctic en què s’experimentaran tot tipus de 
tècniques com el carbó, el llapis, l’aquarel·la, la 
pintura a l’oli o l’acrílica, i es treballaran diferents 
conceptes com la proporció, l’encaix, el retrat, 
l’entorn o el color. Per als més avançats, es faran  
exercicis per aprofundir en el seu propi llenguatge.
Públic: a partir de 14 anys 
Data d’inici: 1 de juliol (8 sessions) 
Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 20 h
Preu: 75 € (no inclou material)

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

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



CENTRE CÍVIC 
SANT JORDI - 
RIBERA BAIXA

C. Dolores Ibárruri, 45-47 
Tel. 93 374 15 80  
informacio@ccriberabaixa.cat  
www.ccriberabaixa.cat

GASTRONOMIA

  MENÚS D’ESTIU SALUDABLES 
Receptes originals, saludables i  
amb productes de temporada.
Data d’inici: 1 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 12 a 14 h
Preu: 24 €
Tallerista: Mercè Homar 

  FEM L’APERITIU
Braves, pop a la gallega, musclos  
al vapor i més tapes!
Data d’inici: 27 de juny (1 sessió)
Horari: dijous, de 18 a 21 h
Preu: 13 €
Tallerista: Aina Mir

  ZOODLES DE VERDURES
L’última moda en cuina saludable:  
espaguetis de verdures!
Data d’inici: 4 de juliol (1 sessió)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 9 €
Tallerista: Mercè Homar

  CUINA VEGANA D’ESTIU
Aliments i receptes veganes de temporada.
Data d’inici: 3 de juliol (3 sessions)
Horari: dimecres, de 12 a 14 h
Preu: 24 €
Tallerista: María Álvarez

ARTS ESCÈNIQUES

  TAST D’ACROIOGA 
Vine a provar aquest art acrobàtic  
en què treballaràs la flexibilitat,  
la força i la consciència del cos.
No equival al nivell Iniciació.
Data d’inici: 2 de juliol (2 sessions)
Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 11 € 
Tallerista: Àlex Antich

  ACROBÀCIA INFANTIL
Acrobàcies i teles: agilitat, resistència,  
flexibilitat i equip!
Públic: de 8 a 12 anys
Data d’inici: 26 de juny (3 sessions)
Horari: dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 12 €
Tallerista: Mireia (Kanaya Circ)

FET A MÀ

  GANXET FRESQUET
Aprèn la tècnica del ganxet en aquest  
intensiu d’estiu.
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h 
Preu: 20 € (material inclòs)
Tallerista: Gemma Merino 

  SCRAPBOOK
Inicia’t a aquest art DIY o coneix-lo més a fons.
Data inici: 4 de juliol (2 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 21 h
Preu: 21 €
Tallerista: Anna Camps

  COSTURA 
Gaudeix de la costura i fes un projecte ideal  
per a l’estiu. 
Calen coneixements previs de màquina de cosir.
Data d’inici: 5 de juliol (2 sessions)
Horari: divendres, de 17 a 20 h
Preu: 16 € (no inclou material)
Tallerista: Marisol Saavedra

CULTURA DIGITAL

  ARDUINO 
4 sessions per conèixer noves possibilitats 
“arduines”.
Data d’inici: 27 de juny (4 sessions)
Horari: dijous, de 18 a 20 h
Preu: 22 € (no inclou material; es pot cedir  
des del centre)
Tallerista: Quim Broquetas

  NAVEGUEM PER INTERNET!
Repassarem els conceptes bàsics per gaudir 
amb seguretat de la informació, l’oci i els serveis 
que podem trobar a Internet. Podeu portar el 
vostre portàtil. 
Calen coneixements bàsics d’informàtica.
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 19.15 a 20.45 h
Preu: 6 €
Tallerista: Pedro Guerrero

  QUÈ EN FAIG, DE LES MEVES FOTOS?
Aprèn a descarregar i organitzar les teves fotos 
del mòbil a l’ordinador, a fer còpies de seguretat 
de la informació i a utilitzar les eines bàsiques del 
núvol (amb Google Fotos).
Data d’inici: 1 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 6 €
Tallerista: Elena Álvarez

LECTURA I ESCRIPTURA

  ENDINSEM-NOS EN LA 
LITERATURA ERÒTICA!
Sovint censurada o considerada un gènere menor, 
la literatura eròtica ens ha acompanyat al llarg dels 
segles. En aquest curs veurem quins reptes planteja 
abordar un escrit d’aquestes característiques.
Data d’inici: 1 de juliol (3 sessions)
Horari: dilluns, de 18.30 a 20 h
Preu: 12 €
Tallerista: Anna Pascual

  UN PÍCNIC DE CONTE       
Taller familiar en què compartirem un berenar 
amb uns personatges molt especials! Descobrirem 
la màgia de la lectura i dels llibres il·lustrats, 
escoltarem contes i farem una manualitat.
Públic: 1 infant (de 3 a 8 anys) + 1 adult
Data d’inici: 4 o 11 de juliol (1 sessió)
Horari: de 18 a 19.30 h
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia)
Tallerista: Natalia Martínez

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

CULTURA DIGITAL

  ÚS I MANTENIMENT BÀSIC 
DEL PORTÀTIL         
Veurem les funcions principals d’un portàtil, 
com personalitzar-lo i administrar la informació. 
Farem un repàs de les tasques de manteniment 
del nostre ordinador i donarem una ullada a 
funcions avançades. 
Calen coneixements bàsics d’informàtica.
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h
Preu: 6 €
Tallerista: Pedro Guerrero

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

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

TEATRE KADDISH
CENTRE D’ART TORRE MUNTADAS
Tel. 667 03 34 93
info@teatrekaddish.org  
www.teatrekaddish.org
 

TEATRE
  EINES DE CREACIÓ ESCÈNICA

De quin material de creació disposo si només 
tinc el meu cos i un espai de treball? En aquest 
curs mourem el nostre instrument per veure què 
en podem treure. És imprescindible portar roba 
còmoda, llibreta i bolígraf.
Dates i calendari: dilluns 8 i dimarts 9 de juliol, 
de 18 a 21 h (2 sessions)
Preu: gratuït
Tallerista: Guillem Gefaell



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

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

BALL I DANSA

  TWERKING & BOOTY DANCE 
FEMINISTA
El Booty Dance o Twerk és un ball urbà d’origen 
africà que consisteix a moure els malucs amb 
moviments rítmics. Aprendrem a controlar el 
nostre cos treballant diverses tècniques mentre 
millorem la coordinació, la musicalitat i l’equilibri. 
Data d’inici: 2 de juliol (3 sessions) 
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 20 € 
Tallerista: Marina Ibáñez 

  INICIACIÓ ALS RITMES LLATINS
Taller inicial dels diferents estils llatins: salsa, 
bachata, mambo... No cal tenir parella. 
Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)
Horari: dilluns, de 19 a 21 h 
Preu: 22 €
Tallerista: Jonattan Ortiz 

  DANSA AMB NADONS  
(fins a 18 mesos)
Una estona per compartir amb el teu nadó 
i gaudir del vincle que us uneix a través del 
moviment tranquil i la dansa. 
Data d’inici: 4 de juliol (4 sessions)
Horari: dijous, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 11 €
Tallerista: Erica Borzese

  DANSA AMB INFANTS 
(a partir de 18 mesos)
Temps compartit amb els infants per ballar, 
escoltar, sentir, descobrir i expressar-se. 
Data d’inici: 4 de juliol (4 sessions)
Horari: dijous, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 11 €
Tallerista: Erica Borzese

CULTURA DIGITAL

  REGA LES TEVES PLANTES  
AMB ROBÒTICA 
Taller pràctic per conèixer aquesta tècnica que 
ens permetrà conèixer i controlar la humitat de 
les nostres plantes i deixar el teu balcó llest per 
a l’estiu!
Data d’inici: 27 de juny (1 sessió)
Horari: dijous, de 18 a 20 h
Preu: 18 €
Tallerista: Fundación Esplai

  RETOC EXPRÉS PER A INSTAGRAM 
Aprèn a retocar les teves fotografies a l’instant i a 
penjar-les directament a Instagram: crea mosaics 
per al teu perfil, canvas i galeries fotogràfiques i 
aconsegueix les millors stories per a aquest estiu.
Cal portar smartphone.
Data d’inici: 11 de juliol (1 sessió)
Horari: dijous, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 6 €
Tallerista: Maria Ramírez 

  DISSENY DE VIDEOJOCS 
Taller familiar per crear el teu propi videojoc! 
Dissenya un nivell i posa a prova a qui vulguis. 
Públic: a partir de 7 anys
Data d’inici: 18 de juliol (1 sessió)
Horari: dijous, de 18 a 20 h
Preu: 6 €
Tallerista: Joaquim Moral

FOTOGRAFIA

  FOTOGRAFIA EXPRÉS D’ESTIU
Les fotografies dels teus viatges no són el que 
esperaves? Aquest curs està pensat perquè, amb 
qualsevol càmera, capturis imatges que sorprenguin.
Data d’inici: 2 de juliol (6 sessions)
Horari: dimarts i dijous, de 18.45 a 20.45 h
Preu: 32 €
Tallerista: Leandro Garcia

  FOTOGRAFIA ESTENOPEICA 
Taller familiar per descobrir les bases de l’origen 
de la fotografia. Amb una caixa de cartró i una 
cambra fosca aprendrem el procés físic i químic 
de la llum sobre el material fotosensible.
Data d’inici: 5 de juliol (1 sessió)
Horari: divendres, de 17.30 a 20 h
Preu: 7 €
Tallerista: Klara Ríos

CENTRE CÍVIC 
PALMIRA DOMÈNECH
C. de Lo Gaiter del Llobregat, 112  
Tel. 93 479 45 35  
ccpalmiradomenech@elprat.cat  
elprat.cat/ccpalmiradomenech

GASTRONOMIA

  CARMANYOLA A LA TOVALLOLA
Prepara’t una carmanyola completa i saludable per 
anar a dinar a la platja! Descobrirem plats originals 
i deliciosos per assaborir davant del mar.  
Cal que els participants portin la seva carmanyola. 
Públic: joves a partir de 12 anys
Data d’inici: 27 de juny (2 sessions)
Horari: dijous, d’11.30 a 13 h
Preu: gratuït
Tallerista: Cristina Ordás

  SANDVITX CLUB
Aquest estiu volem anar més enllà de les dues 
llesques de pa amb un tall d’embotit. Descobrirem 
en família entrepans originals i fresquets per 
acompanyar l’excursió a la platja o al riu. 
Públic: de 5 a 12 anys (acompanyats d’un adult) 
Data d’inici: 8 de juliol (2 sessions)
Horari: dilluns, d’11.30 a 13 h
Preu: 16 €
Tallerista: Berta Xirinachs

  REFRESCA’T
Aprèn a fer batuts i smoothies. Una proposta 
refrescant i acolorida!
Públic: joves i adults
Data d’inici: 27 de juny (2 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 12 €
Tallerista: Gemma Garcia Nos

  CÒCTELS DE PEL·LÍCULA
T’agradaria saber com es preparen els còctels 
més mítics de les pel·lícules? Vine a descobrir-ho!
Públic: a partir de 18 anys
Data d’inici: 11 de juliol (2 sessions)
Horari: dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Eva Fernàndez 

CULTURA AUDIOVISUAL

  RELATS PER LA MÀ
Crea un curt amb la teva visió del barri en aquest 
curs d’audiovisuals amb el mòbil. Aprendràs a 
gravar amb un estil cinematogràfic i a editar els 
teus vídeos. 
Públic: a partir de 16 anys 
Data d’inici: 25 de juny (4 sessions)
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h 
Preu: 16 €
Tallerista: Miquel Oller

CULTURA DIGITAL

  KIT DE SUPERVIVÈNCIA DIGITAL 
FEMINISTA
Apoderem-nos per combatre la violència 
masclista a Internet. Aquest taller de 
supervivència digital vol donar eines a les dones 
per fer de la navegació a la xarxa un lloc segur. 
Públic: dones majors de 18 anys
Data d’inici: 3 de juliol (2 sessions) 
Horari: dimecres, de 18 a 20 h 
Preu: 10 €
Tallerista: Dones TECH
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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

CUERPO COSMOS 
de Marc Sempere Moya i Lipi Hernández
Dispositiu escènic que busca explorar l’arrel corpòria 
d’allò popular a través del menjar, el cant i el ball. 
Tres actes col·lectius que farem en cercle, que 
parteixen de rituals trance, apropant-nos a la nostra 
tradició més sincera i profunda.
L’acció estarà acompanyada per la música en directe 
de Marcel Bagés, Flor Inza, Edu Pou, Baishali Sarkar i 
Carles Biano.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 8, a les 13.30 h 
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €
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25 IL·LUSIONS DE MAG LARI   

El Mag Lari va 
començar a fer 
màgia fa 25 anys i 
ho celebra amb un 
espectacle en què 
reuneix els seus 25 

números més emblemàtics.  
Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 2, 
a les 18 h. Entrada: 15 € Anticipada: 10 € 

LA MEMÒRIA ESTÀ DE MODA 
Desfilada benèfica per recaptar fons per 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer AFA.
Teatre L’Artesà. El Modern
Diumenge 9, a les 18 h. Entrada: 12 € 
Persones jubilades: 10 €

ARTE
LA NORIA TEATRE 
La relació entre tres amics entra en conflicte 
quan un d’ells compra un quadre modern.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Diumenge 9, a les 19 h
Entrada: taquilla inversa

TEATRE A L’OMBRA
FLOU PAPAGAYO   

MUMUSIC CIRCUS  
Tres personatges 
es persegueixen en 
una carrera absurda 
on les verticals més 
complicades ballen 

dolces melodies, els equilibris no ens fan 
desequilibrats i la imaginació s’eleva.
Parc del Fondo d’en Peixo
Dissabte 30, a les 20 h

TALLERS D’INTERPRETACIÓ
Mostra final dels alumnes dels tallers 
d’interpretació del Teatre Kaddish.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 
Muntadas
Pequeño simulacro de actuación 
Direcció: Juan Miranda
Diumenge 2, a les 18 i a les 20 h

Ens oblidaran 
Direcció: Blanca Pàmpols
Dissabte 8, a les 20.30 h i diumenge 9, 
a  les 19 h

Les Troianes d’Eurípides
Direcció: Martí Castellarnau
Dissabte 15, a les 12 h i diumenge 16, 
a les 11 h

CINE CLUB
GIRL
2018, Bèlgica 
Idioma: 
francès i 
neerlandès. 
La Lara, una 

noia que va nèixer com a noi, 
somia amb convertir-se en 
ballarina.
Cine Capri. Dimecres 12, 
a les 20 h (VOSE)

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE LLEGARÁ EL 
INVIERNO
A càrrec dels autors, Alfonso 
López i Pepe Gàlvez
Cèntric Espai Cultural 
Dimecres 19, a les 18 h

FESTIVAL DE POESIA   
El Festival de Poesia del Prat 
arriba a la seva 14a edició i els 
i les poetes tornen a ocupar 
l’escenari amb la seva veu i obra. 
Cèntric Espai Cultural 
Dimarts 25, a les 21 h

TOUR D’A

El D’A Film Festival 2019 recala 
en el Centre Cívic Palmira 
Domènech. Les projeccions es 
complementaran amb un petit 
col·loqui a càrrec d’ASCAP. 

Jornada professional amb Toni 
García
Xerrada amb el director de 
cinema d’animació Toni García, 
que parlarà del moment actual 
que viu aquest gènere.
Dilluns 3, a les 19.30 h

C
IN
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Tarde para morir joven
La democràcia torna a Xile l’estiu 
de 1990. En una comunitat 
aïllada, tres adolescents 
s’enfronten als seus primers 
amors i pors. 
Dimarts 4, a les 19.30 h

Ray & Liz
Film basat en les memòries 
del fotògraf i director Richard 
Billingham i en la relació dels 
seus pares.
Dimecres 5, a les 19.30 h

Nuestro tiempo
Una parella que viu al camp 
mexicà criant toros de lídia lluita 
per superar una crisi emocional.
Dijous 6, a les 19.30 h

EL CINE DE FRIDA
7 DIOSAS
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Dimecres 5, a les 17.30 h

PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA CAPRI
ALADDIN (1 i 2), X-MEN: 
FÉNIX OSCURA (7, 
8 i 9), TOY STORY 4 
(21, 22, 23 i 24) Altres 
pel·lícules: ROCKETMAN 
I MIB (MEN IN BLACK: 
INTERNATIONAL) 
Per confirmar dates 
i horaris 
www.cinecaprielprat.com

Macbeth de William 
Shakespeare
Direcció: Joana Romero
Dissabte 15, a les 19 h i 
diumenge 16, a les 13 h

¿Qué hacemos con la niña? 
Direcció: Guillem Gefaell
Divendres 21, a les 20.30 h i 
dissabte 22, a les 20.30 h

Fuenteovejuna. De manadas y 
ovejas 
Direcció: Guillem Gefaell
Dijous 27, a les 20.30 h i 
divendres 28, a les 20.30 h
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STONEWALL: 50 ANYS 
DE LA REVOLUCIÓ GAI 

Xerrada a càrrec de Josep Costa
L’actor, autor i director teatral 
pratenc rememora els aldarulls 
de Stonewall de 1969, punt 
d’inflexió en la lluita pels drets 
dels homosexuals. 
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural
Dimecres 5, a les 19.15 h

Lectura dramatitzada 
a càrrec del Teatre Kaddish
Textos de literatura LGTBI de Luis 
Cernuda, Nicholas Dante i Jaime 
Gil de Biedma, entre d’altres.
Cèntric Espai Cultural 
Dimarts 11, a les 19 h



M
 Ú

SI
CA

CONCERT: SERGI EGEA+ 
MARTA KNIGHT
La Capsa. Divendres 7, a les 21 h 

CONCERT: LA HABITACIÓN 
ROJA   
El mític grup 
indie ofereix el 
concert final de 
la temporada a 
la sala. 
La Capsa 

Dissabte 15, a les 22.30 h 
Entrada: 15 €  Anticipada: 10 €

#DEMO 
Torna el projecte #Demo a la terrassa 
de La Capsa amb músiques de la 
ciutat!
Virtual
Grup que beu dels clàssics de l’indie-
rock i els uneix a bases i efectes 
electrònics.
Divendres 28, a les 22.30 h 
Mercè Pérez
La cantautora pratenca presenta el 
seu tercer treball.
Dissabte 29, a les 21 h 

 
CONCERTS DE L’ESCOLA 
D’ARTS EN VIU
Concerts de combos 
Actuació dels combos de música moderna.
La Capsa. Dilluns 17, a les 19.30 h
Dimarts 18, a les 18 i a les 19.30 h
Jam de corda
Música, festa i improvisació en aquesta 
trobada dels alumnes de corda.
Pati de L’Artesà. Dimarts 18, a les 19 h

Concert d’estiu  
Els grans conjunts 
de L’Escola tanquen 
el curs escolar amb 
el concert d’estiu.
Pl. de Pau Casals 

Divendres 21, a les 20 h

PRESENTACIÓ 
#ALMEURITME  
Amb motiu del Dia de la 

Música, torna #Almeuritme amb un nou 
clip audiovisual enregistrat per músics de la 
nostra ciutat. Enguany s’ha comptat amb 
l’ajut de Los Ganglios.
La Capsa. Dijous 20, a les 20 h 

CONCERTS AL PORXO  
Concerts al porxo de Torre Balcells dels 
alumnes de L’Escola d’Arts en Viu.
Escola d’Arts en Viu. Dimarts 25, dimecres 
26 i dijous 27, a les 20 h

EL DESCOMPOSITOR: L’ÒPERA 
ITALIANA    
Albert Galceran, periodista i divulgador 
musical, ens apropa al món de l’òpera italiana.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 27, a les 19 h

LICEU A LA FRESCA: TOSCA   
Retransmissió des del Gran Teatre del Liceu 
de l’òpera Tosca, de Giacomo Puccini.
Cèntric Espai Cultural. Divendres 28, 
a les 22 h

ELS IMMORTALS 
DEL CINEMA  
Salvador Vidal, la veu 
en espanyol d’actors 

com John Travolta o Richard Gere, presenta 
grans bandes sonores, interpretades per un 
quartet de corda de l’Orquestra Simfònica 
de Vallès.
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 16, 
a les 19 h. Entrada: 12 €  Anticipada: 8 €
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PROJECTE LAIKA      
Inauguració de la mostra resultant dels projectes 
d’aquest laboratori d’experimentació artística.
Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 7, a les 19 h

OPENDAY 2019
L’Escola d’Arts del Prat obre les 
portes per donar a conèixer els 
espais, l’equip de professionals 
i els projectes artístics del curs 
2018-19.
Escola d’Arts del Prat. Centre 

Cultural El Remolar. Dimecres 19 i dijous 20, 
a partir de les 17.30 h

QUAN L’ESTIU ERA 
EN BLANC I NEGRE  

Com es vivien antigament 
els estius al Prat? Aquesta exposició il·lustra, a 
través d’una mostra de fotografies en blanc i 
negre que arriba fins a finals dels anys 60, com 
ha evolucionat l’oci estiuenc en la nostra ciutat.
Cèntric Espai Cultural
Del 21 juny fins al 10 de setembre

XLIII EXPOSICIÓ COL·LECTIVA   
Nova edició d’aquesta exposició 
participativa dels artistes locals, 
compromesa amb l’art d’avantguarda i 
contemporani.
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 21 de juny fins al 21 de juliol
Inauguració: divendres 21, a les 19.30 h

ENCARA POTS VISITAR
SOTA LES BOMBES
Cèntric Espai Cultural
Fins al 15 de juny
Visita comentada
Dijous 13, a les 19 h
Viure sota les bombes: guerra aèria i 
població civil
Selecció bibliogràfica de documents 
relacionats amb l’exposició. 
Biblioteca Antonio Martín
Fins al 29 de juny

LABS EXPLORER
La Saleta. Escola d’Arts del Prat 
Fins al 20 de juny

 
FEM VIDA A 
LA PALMIRA 
La colla del traje 
Primera trobada 

d’intercanvi de receptes cuinades per 
la gent gran del barri. Cal inscripció 
prèvia
Divendres 14, a les 13.30 h
Club del tupper: Dinem junts?
Menja’t la carmanyola acompanyat 
dels veïns i veïnes del barri i l’equip de 
la Palmira.
Dimecres 19, a les 14 h

TERRASSA D’ESTIU: VOGUING     
Masterclass de woguing i waacking en 
commemoració de la setmana de l’orgull 
LGTBI. A càrrec del ballarí Albert le 
Waack.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 27, a les 20.30 h



TALLERS
ART EN FAMÍLIA
Diari de camp
Per a famílies amb infants de 4 a 9 anys
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 9, a les 11.45 h
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Per infants de 8 a 12 anys
Guitarra electrònica
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 15, a les 10.30 h 
Cal inscripció prèvia

VIVER CREATIU 
D’ESTIU   

Per infants de 6 a 12 anys
Espai lúdic i creatiu per experimentar i 
crear propostes en els àmbits de les arts 
visuals i les arts escèniques. 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 25, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

DIVER-DIMECRES
Manualitats   
Activitat en família on farem manualitats i 
guarnirem el Ribera per posar-lo ben maco.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dimecres 26, a les 18 h 

TEATRE
LA LLAVOR DEL FOC 

Per infants a partir 
de 5 anys
Relats i mites dels 
cinc continents per 
endinsar-nos en el 
misteri de la vida. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 12 h. Entrada: 4 €

ROBIN HOOD I LES FADES  
Cia. El Galliner del Parc
Teatre L’Artesà. El Modern. Diumenge 
16, a les 18.30 h. Entrada: 3 € 

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE JUNY

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran. Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania. Horari: de 9 a 13 h. Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616  www.pratgentgran.com

DIVENDRES 14
PASSEJADA FIRA 
GRAN
Un any més visitarem la 
21a edició del Saló de la 
Gent Gran de Catalunya 
i participarem una de 
les seves activitats més 
actives: la passejada 
pel front marítim. També 
tindrem una estona per 
visitar els estands.
Informació i 
inscripcions: Punt 
d’Informació per la 
Gent Gran. Cases d’en 
Puig. Places limitades 
Preu: 5 €

DIMARTS 18
ACTIVITAT: 
RECORDES LA 
PEL·LÍCULA?
Taller de memòria en 
què, a través d’imatges 
de pel·lícules molt 
conegudes, treballarem 
les nostres capacitats 
cognitives i gaudirem 
dels records que ens 
evoquen.
Activitat de matí
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SALTIMBANQUI    

Vintage Brothers  
Tècnica i humor 
es barregen en 
aquest espectacle, 
recordant grans 

personatges del cinema còmic.
Pl. de Catalunya. Dissabte 22, a les 18 h

DIMECRES 19
CINEMA: EL VIAJE 
DE SUS VIDAS
L’Ella i en John estan 
fugint de la cura asfixiant 
dels seus metges i 
fills. Ell està perdent la 
memòria, és despistat 
però tenaç. Ella és fràgil 
però alhora enginyosa. 
El seu viatge a bord de 
la seva fidel caravana 
els porta des de Boston 
fins Key West als Estats 
Units.
Cinema Capri, a les 
19 h

DIJOUS 20
CONCERT: VIVA 
LA REVISTA! (Les 
cançons de la teva vida)
Cèntric Espai Cultural 
(auditori), a les 18 h 
Recollida d’invitacions: 
Punt d’Informació per 
la Gent Gran. Cases 
d’en Puig. A partir de 
dilluns 3 de juny. Places 
limitades. Preu: Gratuït 
majors de 65 anys

JORNADES DE LA GENT GRAN DIVENDRES 21 
BALL D’ESTIU
Ball amb orquestra
Equipament cívic Delta 
del Llobregat, a les 17 h
Recollida d’invitacions: 
Punt d’Informació per la 
Gent Gran. Cases d’en Puig 
A partir de dilluns 3 de juny 
Places limitades
Preu: Gratuït majors de 
65 anys.

EXPOSICIÓ  DE TREBALLS MANUALS
Del dimecres 19 al diumenge 23 de Juny
Inauguració de l’exposició: dimecres 19, a les 11 h
Casal de Gent Gran El Remolar

LES DONES A LA GUERRA CIVIL
Passi del documental Milicianes i col·loqui 
posterior de la mà de Gonzalo Berger, 
historiador, guionista i coproductor del 
documental.
Cèntric Espai Cultural
Dimarts 4, a les 19 h

TAST TECH: CONNECTADES
Autodefensa 
digital feminista  
Cal inscripció 
prèvia
Centre Cívic 
Palmira 

Domènech. Dijous 6, a les 18.30 h X  
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ARRIBADA DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I ENCESA DE LA 

FOGUERA DE 
SANT JOAN  
Les entitats de la 
ciutat reben la Flama 

del Canigó i l’acompanyen en el seu 
recorregut pel Prat. Organització: Colla 
Diables del Prat, el Nus i UEC. 
Pl. de Pau Casals  
Dissabte 23, a les 19.45 h 

FESTIVALET: CUINA’T
EL RIBERA!    
Jornada festiva amb paradetes, música, 
sopar popular i gimcana gastronòmica 
per infants i grans (cal inscripció).  
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Divendres 28, a les 18.30 h
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La Biblioteca Municipal Antonio Martín, 
ubicada al Cèntric, ha ampliat els serveis 
amb l’entrada en funcionament del ser-
vei d’autopréstec i retorn de materials. 
Unes màquines permeten fer la gestió 
del préstec i retorn de documents de 
forma autònoma, consultar l’estat del 
compte o renovar els préstecs.  Aquest 
servei facilita l’autonomia de les perso-
nes usuàries, amb un sistema més se-
gur i fiable. La implementació del nou 
sistema ha comportat l’etiquetatge de 
milers de documents (llibres, CD, DVD, 
revistes...) amb etiquetes que incorpo-
ren un petit circuit integrat. 

Màquines d’autopréstec de
documents i tauletes i 
notebooks de préstec per 
navegar per Internet

Aviat es posarà en marxa un sistema 
de préstec de tauletes i notebooks, ac-
tualitzant i augmentant alhora el nom-
bre d’eines digitals disponibles. Així, 
s’incoporaran 5 tauletes i 5 notebooks 
fruit d’una proposta generada per la ciu-

tadania en els Pressupostos Participatius. 
També s’incorporen 3 tauletes noves al 
servei de préstec, dins de l’actualització 
periòdica de les eines que proporciona 
la Diputació de Barcelona ❧

Més informació a elprat.cat/biblioteca 

Una màquina d’autopréstec a la Biblioteca Municipal Antonio Martín.

Nous 
serveis a la 
biblioteca

Pressupostos Participatius
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Nuevos juegos accesibles a niños y niñas con diversidades funcionales, en el “solar de las monjas”.

El Ayuntamiento de El Prat sigue ade-
lante con la realización de las propues-
tas más votadas en los Presupuestos 
Participativos. 

Nuevas zonas de sombra

Una de las propuestas que se van a eje-
cutar es una gran pérgola o umbráculo 
en los jardines del Cementiri Vell, delan-
te del Centro Cívico Palmira Domènech, 
cuyas obras se iniciarán durante el mes 
de junio. La estructura, de acero galvani-
zado y cubierta de mimbre, dará sombra 
sobre una buena porción de la plaza, de 
manera que se puedan realizar activida-
des a resguardo del sol. 

Juegos infantiles y bancos

Otra de las propuestas realizadas es la 
renovación de la zona de juegos infanti-
les situada en la confluencia de las calles 
Jaume Casanovas y Narcís Monturiol, 
conocida como el “solar de las monjas”. 
Los nuevos juegos son accesibles a ni-
ños y niñas con diversidades funciona-
les (auditivas, visuales o intelectuales).

Otras propuestas que se están realizan-
do o ya han finalizado son la renovación 
de los juegos infantiles de la “zonilla” y de 
la pl. de Blanes, donde también se insta-
larán más bancos, o los nuevos servicios 
de la Biblioteca (ver página anterior) ❧

Propuestas
ciudadanas 
realizadas
Las ideas más votadas en los 
Presupuestos Participativos 
van haciéndose realidad

El umbráculo de los jardines del Cementiri Vell proyectará una gran zona de sombra sobre la plaza.
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#OrgullPrat,
per la 
diversitat
Activitats pels drets 
del col·lectiu LGBTI
 

Amb motiu del 28 de juny, Dia per 
l’Alliberament LGBTI (lesbianes, gais, bi-
sexuals, transsexuals i intersexuals), se 
celebraran al Prat una sèrie d’activitats  
sota el lema #OrgullPrat, per la diversi-
tat afectiva, sexual i de gènere.

Pla local per la 
diversitat sexual

L’Ajuntament del Prat està elaborant 
actualment el Pla local per la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere, amb la par-

ticipació de les persones del municipi 
que ho vulguin.

Activitats destacades

El 5 de juny, l’entitat Tintablava presen-
tarà al Cèntric una xerrada de Josep 
Costa amb el títol “Stonewall, 50 anys 
de revolució gai”. Aquesta activitat es 
complementarà el dia 11 amb una lec-
tura dramatitzada de literatura LGBTI a 
càrrec del Teatre Kaddish.

El 12 de juny, el Cine Club del Cine Ca-
pri oferirà la pel·lícula Girl. 

El 27 de juny, al centre cívic Jardins de 
la Pau tindran lloc unes xerrades amb 
testimonis de persones del col·lectiu 
LGBTI. S’hi reflexionarà sobre conceptes 
com identitat, orientació sexual, expres-
sió de gènere i situació de drets. 

També es faran diverses accions de vi-
sualització positiva, com la il·luminació 
de la torre d’Aigües, la bandera LGBTI a 
l’edifici consistorial o el repartiment de 
polseres #OrgullPrat, entre d’altres ❧

Com l’any passat, també es repartiran polseres @OrgullPrat.

El parc Nou s’obre a la 
ronda del Sud

[ Ja estan pràcticament 
acabades les obres de 
reordenació de la ronda del Sud 
davant del parc Nou. Els treballs 
han fet més permeable l’accés 
i la visió del parc des de la 
ciutat. Se n’ha eliminat la tanca 

perimetral, s’hi ha plantat arbrat, 
s’ha donat continuïtat a l’anella de 
carril bici que passa per la zona i s’hi 
ha millorat l’enllumenat.]

Fira Comercial i 
Gastronòmica

[ La 4a Fira Gastronòmica i 
Comercial del Prat, que s’havia de 
celebrar el 24 i 25 de maig a la 
pl. de Catalunya, es va suspendre 
per previsió de pluja i finalment 
se celebrarà els dies 7 i 8 de juny. 
Hi haurà parades comercials, 

zona infantil, zona gastronòmica, 
actuacions, tallers i mercat d’artesania. 
L’organitza Prat Gran Comerç.]

Ajuts a infants i joves per 
a activitats d’estiu

[ L’Ajuntament ha aprovat un total 
de 1.067 peticions d’ajuts econòmics 
destinats a infants i joves de famílies 
amb dificultats socioeconòmiques, 
amb l’objectiu que puguin gaudir 
de les activitats d’estiu d’enguany. 
L’import total dels ajuts arriba als 
147.580 €.]
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Pisos de inclusión social: ventajas
para inquilinos y para propietarios

El Ayuntamiento de El Prat y la Fundació 
Hàbitat3 gestionan el programa Suport, 
cuya finalidad es disponer de viviendas 
privadas en alquiler a fin de favorecer la 
inclusión de personas con especiales ne-
cesidades de atención y, a la vez, garanti-
zar los derechos de la propiedad. 

La Fundació Hàbitat3 fue creada en 
diciembre del 2014, impulsada por la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, con el objetivo de dar una 
respuesta a las personas con dificultades 
graves para disponer de vivienda. Ac-
tualmente, más de 1.200 personas viven 

El programa Suport gestiona alquileres de viviendas privadas a personas con necesidades 
especiales de atención, a la vez que  garantiza el pago y el buen uso del alojamiento

en los cerca de 400 pisos que gestiona 
la Fundación en diversos municipios 
con los que tiene convenio: Barcelona, El 
Prat, Castelldefels, Vilassar de Dalt, Santa 
Coloma de Gramenet, Esplugues, Grano-
llers y Sant Pere de Ribes. La Agència de 
l’Habitatge de la Generalitat también co-
labora en el proyecto.

Seguimiento y garantías

La Fundació Hàbitat3 supervisa el buen 
uso de las viviendas por parte de los be-
neficiarios y paga directamente a la pro-
piedad la renta mensual de la vivienda 
alquilada, por lo que hay garantía total 
de pago.

El Ayuntamiento subvenciona hasta 
750 euros la adecuación inicial de las 
viviendas (seguros, cédula de habitabili-
dad, certificado de eficiencia energética, 
boletines eléctricos y de gas, gastos de 
altas de los suministros, etc.). Si la vivien-
da requiere de obras de rehabilitación, 
el Ayuntamiento subvenciona hasta un 
20 % del importe, hasta un máximo de 
5.000 € por vivienda; el 80 % restante po-
drá ser financiado de forma gratuita. La 
Fundació Hàbitat3 cuenta con técnicos 
especializados para gestionar y ejecutar 
las obras.

Finalmente, el Ayuntamiento subven-
ciona hasta 1.500 euros para, en caso 
necesario, retornar la vivienda en buen 
estado al propietario ❧

Los propietarios de pisos vacíos pueden pedir más información sobre el programa Suport en la 
empresa municipal Prat Espais (pratespais.com) y en la Fundació Hàbitat3 (habitat3.cat).
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Des del 1955, la Unió Excursionista de 
Catalunya (UEC) del Prat promou diver-
sos projectes per apropar el muntanyis-
me i les tradicions catalanes al nostre 
municipi. El seu gran repte d’enguany és 
la baixada de la Flama del Canigó fins al 
Prat.

La matinada del 22 al 23 de juny, la 
Flama del Canigó es renova al cim 
d’aquesta muntanya del Pirineu català, i 
esportistes de la UEC del Prat la recolli-
ran per fer un recorregut de 270 km fins 
al Prat sense mitjans motoritzats.

Primer serà a peu (cursa nocturna de 
muntanya), seguirà en bicicleta de carre-
tera fins a Berga i finalitzarà en bicicleta 
de muntanya al costat del Llobregat.

La Flama del Canigó, que
encén les fogueres de Sant
Joan, travessarà la ciutat 
acompanyada d’entitats

La Colla de Diables del Prat rebrà la Fla-
ma a l’avinguda Verge de Montserat / c. 
Moreres i començarà un recorregut pel 
nucli urbà fins arribar a la pl. Pau Casals, 
on les entitats de cultura tradicional de la 
Federació el Nus (dansaires, diables, ge-

gants, castellers) faran la rebuda oficial 
de la Flama. A continuació començarà 
una cercavila fins als jardins de Mon 
Racó, a la Barceloneta, on es farà la tradi-
cional encesa de la foguera de Sant Joan 
per celebrar el solstici d’estiu ❧

Foguera de Sant Joan als jardins de Mon Racó l’any passat.

La UEC ens 
porta la 
Flama 



EL PRAT

35
juny 19



EL PRAT

36
juny 19

Cooperatives escolars: aprendre 
a través de l’economia social
Durant el curs, alumnes de 5è de les escoles Bernat Metge i Joan Maragall han treballat 
diverses matèries tot projectant, creant i desenvolupant cooperatives simulades

El projecte Cultura Emprenedora a 
l’Escola, de la Diputació de Barcelona, ha 
comptat enguany amb la participació 
de les escoles pratenques Bernat Metge 
i Joan Maragall, acompanyades per les 
àrees municipals de Promoció Econòmi-
ca i Educació. El projecte consisteix en la 

creació d’una cooperativa simulada de 
la qual tot l’alumnat és soci fundador. 
El treball ha reforçat valors com la so-
lidaritat i la igualtat d’oportunitats i ha 
proporcionat als infants experiències en 
què aplicar les competències lingüísti-
ques, matemàtiques, visuals i plàstiques. 

L’alumnat de 5è de l’Escola 
Bernat Metge va crear la coo-
perativa Crazy Kids; el de 5è 
A de l’Escola Joan Maragall, 
la Coop. J.M.A., i el de 5è B, la 
Cooperativa Maragall.

Durant el curs, els infants 
han posat en marxa les coo-
peratives, participat en tallers 
d’assessorament amb entitats 
com la Cooperativa Obrera de 
Viviendas, Som Connexió o In-
menta —Saó Prat—, decidit el 
nom de les cooperatives, dis-
senyat els logos i sol·licitat re-
gistrar-se com a cooperativa a 
l’Ajuntament, aconseguint un 
NIF simulat.

També han fet prototips dels 
productes a fabricar (amb ma-
terials reciclats), els han posat 
preu i han elaborat estudis de 
mercat assessorats per tècni-
ques de Promoció Econòmica. 
La banca ètica Fiare els va ex-
plicar com demanar finança-
ment. Han presentat les coo-

peratives a El Prat Ràdio i han decidit a 
quins projectes socials del Prat donarien 
part dels beneficis de la venda dels pro-
ductes: Crazy Kids, a l’associació Disprat-
Lleure; Coop. J.M.A., a l’associació Peluts 
Pratencs, i la Cooperativa Maragall, a 
l’associació El Prat amb el Sàhara ❧

La venda de productes es va fer el 21 de maig a la pl. de Pau Casals. Amb els beneficis han recuperat el capital 
social posat per cada soci i sòcia inicialment i faran una donació d’una part a projectes socials.



EL PRAT

37
juny 19

Dispositivo 
para la 
inserción de 
personas en 
paro

Un taller del programa “A la feina amb tu”, en el Centro de Promoción Económica.

El Centro de Promoción Económica del 
Ayuntamiento participa en la puesta en 
marcha del dispositivo “A la feina amb 
tu”, para acompañar a la inserción labo-
ral de personas en paro. Este proyecto, 
gestionado por el Consejo Comarcal, 
cuenta con el apoyo de los cinco ayun-
tamientos del delta del Llobregat y del 
Programa Metropolitano de apoyo a las 
políticas sociales municipales 2016 has-
ta 2019 de la AMB.

Las personas destinatarias son priori-
tariamente aquellas que estén en paro, 

de entre 16 y 64 años de edad, con un 
nivel educativo bajo y con un riesgo se-
vero de exclusión social. 

En el caso de nuestro municipio se 
atenderán a un total de 100 beneficia-

rios. El programa acoge, informa y orien-
ta a la persona, la ayuda en la búsqueda 
activa de trabajo y, una vez conseguido, 
le ofrece formaciones y acompañamien-
to para consolidarlo ❧

El proyecto OIL (Ocupació a la indústria 
local) promueve el empleo en los sec-
tores de la industria, la distribución y la 
logística 4.0, también conocida como 
la Cuarta Revolución Industrial, basada 
en la inteligencia artificial.  El proyecto 
está financiado por la Diputación y pro-
movido por los ayuntamientos del delta 
del Llobregat, el Consejo Comarcal y los 
principales agentes económicos y so-
ciales del Consejo Económico y Social 
del Barcelona. 

El proyecto pretende promover la 
competitividad del sector de la logísti-
ca y la distribución en la zona del delta 
del Llobregat, impulsar la colaboración 
público-privada para identificar retos 
y necesidades del sector, identificar los 
principales cambios que se están gene-

rando en el ámbito de la industria 4.0 y 
conocer los nuevos perfiles profesiona-
les que se están generando.

Formaciones programadas

Actualmente hay programados dos cur-
sos, uno sobre herramientas y tenden-
cias de la logística 4.0 (del 18 de junio al 
18 de julio, de martes a jueves de 18 a 
21 h)  y otro sobre iniciación al mante-
nimiento con prácticas en empresas (del 
26 de septiembre al 13 de diciembre, de 
lunes a viernes de 9:15 a 13:15 h). 

Para más información sobre estos cur-
sos y sobre el dispositivo “A la feina amb 
tu” explicado en la noticia superior, diri-
girse al Centro de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento de El Prat. econo-

mia.elprat.cat ❧

Nuevos cursos sobre 
industria y logística 4.0
Tanto para personas que estén en paro como trabajando
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Mesures de suport al comerç

Dintre de les accions emmarcades en 
el Pla Estratègic de Comerç 2019-2025, 
l’Ajuntament del Prat posa en marxa un 
Pla de mesures específiques de suport al 
comerç local per fomentar-ne la millora i 
modernització.

A fi de millorar les competències i habi-
litats del comerç local, es fan tallers, cur-
sos i seminaris adreçats als comerciants 
del Prat per tal que tinguin eines que els 

ajudin a millorar la seva competitivitat.  
Aquests cursos són subvencionats i es 
fan en horari de migdia per facilitar-hi la 
participació. 

Els que s’han fet fins ara amb molt 
d’èxit són “Com fer més visible la meva 
empresa-comerç i que em trobin” i “Vull 
ser autònom/a: què puc fer amb el certi-
ficat digital?”. Properament s’iniciaran els 
cursos de “Esprem Instagram i Twitter al 

teu negoci” i “Gestió de l’espai al nostre 
punt de venda”. 

D’altra banda, l’Ajuntament del Prat 
també ofereix subvencions per a la mo-
dernització i dinamització del sector co-
mercial de la ciutat (consulteu el quadre 
superior d’aquesta pàgina) ❧

Més informació al Centre de Promoció Econòmica 

www.economia.elprat.cat

Cursos, tallers, seminaris i subvencions per modernitzar i dinamitzar el sector al Prat

Els cursos, tallers i seminaris 
són subvencionats i es fan 
en horari de migdia per 
facilitar-hi la participació

CURSOS SUBVENCIONATS

Properament es faran els 
cursos “Esprem Instagram 
i Twitter al teu negoci” 
i “Gestió de l’espai al 
nostre punt de venda”

PROPERES FORMACIONS

Beneficiaris

Subvencions per a la millora, digitalizació 
i modernització del comerç local

Comerç adherit o en 

procés d’acreditació 

del segell “El Prat, 

Comerç de Qualitat”

Característiques

[ Subvenció de les millores de la imatge exterior 

i interior del local i de la gestió del negoci 

(connectivitat, comerç online, xarxes, projectes web...)                                                                                                                  

[ Subvenció del 50 % de les despeses justificades                                                            

amb un màxim de 5.000 €. 

Beneficiaris

Subvencions a les associacions de comerciants                            
per a activitats de dinamització i projectes                                     
d’enllumenat del Nadal 2019

Associacions 

de comerciants 

del Prat 

Característiques

[ Subvenció de les actuacions de promoció i dinamització 

de les associacions en un 50 %, i dels projectes 

d’enllumenat nadalenc dels eixos comercials fins al 80 %.                                                                                                 

[ Subvenció dels projectes de dinamització 

conjunts fins al 60 % i increment de l’ajut destinat 

a l’enllumenat de Nadal del 50 al 80 %
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Agus Morales i David Airob,
periodista i fotògraf

Aquests dos pratencs s’han trobat en la 
seva vida professional i formen part 
del mateix projecte: fer arribar a la 
gent d’aquí les petites grans històries 
de les persones que pateixen una 
guerra i que intenten viure, malgrat 
haver perdut els seus somnis. L’Agus 
i el David han format part de l’equip 
que ha realitzat el documental 
Damasco. El silencio de la guerra.

“Volíem 
mostrar la cara 
B de la guerra, 
fer un retrat 
íntim de la 
ciutat, escoltar 
el soroll de 
la guerra, 
conèixer les 
sensacions de 
la gent i saber 
com sobreviu 
la cultura.”
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Agus Morales és un periodista compromès amb 
les històries reals, a explicar-nos què li passa a 
la gent que viu en conflicte arreu del món, a 
fer-nos arribar allò que els mitjans convencio-
nals rebutgen per insignificant. És creador de la 
revista 5W, que, amb quatre anys de vida, està 
reconeguda i prestigiada pel seu periodisme ho-
nest i compromès. Recentment, ha rebut el relle-
vant premi de comunicació Ortega i Gasset per 
la seva crònica “Los muertos que me habitan”, 
publicada a la revista 5W.

David Airob és un apreciat fotògraf i videògraf 
que avui es dedica com a free lance a treballar 
en diversos projectes periodístics. Bona part de 
la seva carrera l’ha desenvolupat a La Vanguar-
dia, feina que compaginava amb treballs més 
personals pels quals ha estat guardonat en cer-
tàmens com el World Press Photo, entre d’altres. 

Aquest documental és el primer de la re-
vista 5W que es realitza com a producte 
audiovisual. Com ha estat aquesta decisió?
Agus Morales: Hem volgut fer un pas més enllà 
en la nostra publicació. El projecte va sorgir a 
través de la plataforma de votació How de la 
nostra revista. A través d’aquesta plataforma, 
la gent va votar entre 15 projectes que pro-
posàvem i va guanyar el d’anar a Síria de la mà 
del periodista Mikel Ayestaran. Amb els diners 
recollits en un crowdfounding i amb l’esforç 
econòmic addicional de 5W es va finançar el 
rodatge. Volíem mostrar la cara B de la guerra, 
fer un retrat íntim de la ciutat, escoltar el soroll 
de la guerra, conèixer les sensacions de la gent, 
saber com sobreviu la cultura...; és a dir, por-
tar el segell de la revista 5W al cine, i això s’ha 
aconseguit molt bé.

David, com t’has incorporat a aquest 
projecte?
David Airob: Quan des de 5W em van propo-
sar que agafés la responsabilitat de portar la 
càmera i anar a Síria, no m’ho vaig pensar dos 
cops. Sempre és arriscat pujar a un tren que no 
saps on arribarà, però m’agrada escollir projec-
tes arriscats, si el que es pretén és interessant. 
Ha estat una experiència increïble, hem treballat 
amb un equip molt professional i molt il·lusionat 
i compromès amb el que estàvem fent. Hem 
hagut de fer-ho tot en cinc dies, per temes de 
permisos. 

Tenim poca informació del que passa allà?
Agus M: Ens arriben moltes notícies del conflic-
te, però no es tracta de quantitat sinó de qua-

litat de la informació. Nosaltres ens hem cen-
trat a escoltar la gent, a explicar històries reals, 
des d’una advocada que fa de discjòquei a una 
vídua que es guanya la vida fent de taxista o 
un pare de família que ho ha perdut tot. Són 
històries que no tenen cabuda en la informació 
del conflicte perquè els grans mitjans de comu-
nicació pensen que no tenen impacte emocional, 
però crec que la gent cada cop busca més “pell” 
i està interessada no tant en la violència sinó en 
la textura de la guerra.

Una imatge val més que mil paraules, com 
diu el tòpic?
David A: No. La imatge i la paraula han d’anar 
juntes. La fotografia documental necessita un 
peu de foto que expliqui el que estàs veient.
Agus M: Una imatge impacta més que 1.000 
paraules, però no explica més. Intentem sempre 
complementar fotografia i text. 

Quin recorregut té, el documental?
Agus M: Ara hem fet projeccions privades per 
als subscriptors i mecenes, i la resposta ha es-
tat molt bona. El que ens agradaria és poder-
lo passar per cinemes comercials i fer-lo arribar 
al màxim nombre possible de persones. Com a 
director de 5W, m’agradaria que aquest fos el 
primer pas per poder seguir fent produccions 
d’aquest tipus.

Agus, t’han donat un dels premis més 
prestigiosos de comunicació, l’Ortega i 
Gasset. Quin ha estat el mèrit?
Crec que ha estat el d’explicar un dels temes més 
importants, com és el de les migracions, a través 
d’una petita història: és la història de Marzoug, 
un home que voluntàriament es dedica a enter-
rar els cadàvers que escup el Mediterrani a la 
costa de Tunísia. 

Quin paper té el periodisme en la nostra 
societat?
David A: Molt important. S’ha de canviar la ma-
nera de comunicar. La irrupció del món digital en 
la comunicació ha descol·locat molts dels grans 
mitjans i han de trobar la manera de ser produc-
tius i seguir fent bon periodisme. 
Agus M: Crec que, a llarg termini, la forma en 
què els periodistes abordem els temes fa que vagi 
germinant la manera de percebre les coses, i això 
contribueix a fer que el món vagi canviant. ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Més informació: www.revista5w.com

Ens arriben moltes 
notícies del conflicte, 
però no es tracta 
de quantitat sinó 
de qualitat de la 
informació. Nosaltres 
ens hem centrat a 
escoltar la gent, a 
explicar històries reals, 
des d’una advocada 
que fa de discjòquei, 
a una vídua que es 
guanya la vida fent 
de taxista o un pare 
de família que ho 
ha perdut tot.

Crec que, a llarg 
termini, la forma en 
què els periodistes 
abordem els temes fa 
que vagi germinant la 
manera de percebre 
les coses, i això 
contribueix a fer que 
el món vagi canviant.
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La temporada regular a la LEB Or de 
bàsquet finalitzava i el primer equip del 
Club Bàsquet Prat l’acabava perdent la 
categoria. El curs 2018-2019 ha estat un 
camí ple de pedres per a l’equip, marcat, 
sobretot, per múltiples lesions que no 
han deixat treballar de manera regular 
al cos tècnic. 

Tornada als orígens

Aquesta temporada, el CB Prat torna-
va als orígens. L’excés econòmic de la 
campanya anterior propiciava que el 
Club tornés a signar l’acord de vincula-
ció amb el Joventut de Badalona que va 
quedar en suspens l’any precedent . La 
retallada considerable en el pressupost 
d’enguany, combinada amb la vincu-
lació, provocava que el nou cos tècnic 
(encapçalat per Dani Miret, exentrena-
dor del júnior de la Penya) hagués de 
treballar amb una plantilla molt jove i 
inexperta a la categoria, tret dels vete-
rans Ortega i Blanch i el capità Gerbert 
Martí. 

Mal començament, 
mal final

Al primer tram de la lliga regular, a 

El CB Prat 
baixa a 
LEB Plata 

Conjunt jove i inexpert, 
afectat per massa lesions 
i un pressupost retallat

l’equip, li faltava rodatge; no podia 
comptar amb dues peces clau com Ter-
rence Bieshaar i Arturs Zagars, lesionats, 
i de 15 partits disputats només en va 
guanyar un. Onze derrotes seguides van 
fer molt mal a l’equip, però la primera 
volta va acabar amb dues victòries se-
guides, contra el Barça B i l’Oviedo, que 
van donar un fals aire de revifada. 

No va ser fins a la meitat de la segona 
volta que l’equip va començar a mirar 
amunt, aconseguint victòries clau con-
tra rivals directes com Araberri o Cáce-

res o davant d’equips importants com 
Valladolid o Palma. L’equip va arribar a 
la recta final amb opcions de salvació, 
però no ho va aconseguir. A la darrera 
jornada, l’equip perdia contra l’Oviedo i 
el seu rival directe, el Cáceres, derrotava 
el Canoe. Així s’acabava aquesta etapa 
del CB Prat a la lliga LEB Or, la segona 
categoria del bàsquet espanyol ❧

Vídeo a www.elprat.tv

[ Míriam Roures ]

Dani Mi ret, exentrenador del júnior del Joventut, ha dirigit l’equip aquesta temporada.
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PRIMERA EDICIÓ DE LA SWIMPRAT OPEN WATER

El Club Natació Prat ha organitzat la primera SwimPrat 
Open Water, en aigües de la platja del Prat. Un centenar 
de nedadors i nedadores de clubs d’arreu de Catalunya 
i de totes les categories han nedat 2.500 metres en una 
competició puntuable per al Circuit Català de Travessies que 
organitza la Federació Catalana de Natació. Els guanyadors 
han estat Mario Guillén (CN Terrassa) amb 30’ 52” i Aida 
Bertran (CN Granollers) amb 32’ 02”. Vídeo a elprat.tv

L’equip femení del Prat Triatló 1994 ha guanyat la 24a 
edició del Triatló Ciutat del Prat a la categoria Elit, 
proclamant-se així Campiones de Catalunya. Les noies 
del Prat van destacar especialment a la prova de natació. 
La competició va estar marcada per l’accident produït 
a la prova en bicicleta de la categoria masculina Elit, 
que va provocar-ne la posterior suspensió. Els dos 
triatletes més afectats van ser Nid Riudavets, del Prat 
Triatló, i Pep de la Mora, del Vic. Vídeo a elprat.tv

LES NOIES DEL PRAT TRIATLÓ 1994 GUANYEN EL CIUTAT DEL PRAT 
ATLÈTIC PRAT DELTA I AE PRAT B

La temporada a la Segona Catalana ha acabat amb sabor 
agredolç per als dos equips pratencs del grup 3. El curs 
finalitzava amb una lluita fratricida en la darrera jornada, amb 
AE Prat B i Atlètic Prat Delta intentant evitar el descens. Els 
del Sagnier partien amb avantatge depenent d’ells mateixos 
i les opcions per a l’Atlètic eren mínimes. En l’última jornada 
va arribar la sorpresa i es va girar la truita. El Prat B perdia a 
casa contra l’At. Vilafranca i consumava el descens directe i 
l’Atlètic Prat Delta derrotava al Bellvitge a domicili i assolia 
una 14a posició que és de virtual permanència a la categoria. 

El curs 2018-2019 a la Tercera Catalana no ha complert les 
expectatives. El Club Barcelonista Terlenka, en el grup 10, 
s’ha tornat a quedar amb la mel als llavis de l’ascens i per 
tercer any. En la darrera jornada no depenia de si mateix i, 
tot i guanyar al camp de La Florida, els seus rivals tampoc van 
fallar i s’han quedat a un pas de l’objectiu. Han acabat tercers 
classificats, empatats amb el segon, que disputarà playoff 
d’ascens i a dos punts del campió de lliga. D’altra banda, al 
grup 6, els debutants a la categoria, el filial de l’Atlètic Prat 
Delta, no l’han pogut retenir per la propera temporada.

CLUB BARCELONISTA TERLENKA
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LA LLUITA DE L’AE PRAT PER ARRIBAR A SEGONA B

L’AE Prat ha finatlitzat la temporada assolint l’objectiu principal, 
la classificació per a les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió 
B. El conjunt pratenc ha acabat la lliga en quarta posició, per 
darrera del Llagostera, l’Hospitalet i l’Horta i disputa, per tant, 
els seus quarts playoffs d’ascens. En la primera eliminatòria 
de la promoció el Prat ha estat aparellat amb el Ceuta, segon 
classificat del grup 10 de Tercera Divisió. Un enfrontament 
que, en el primer episodi, partit d’anada disputat al Municipal 
Sagnier, l’equip potablava es va imposar al ceutí per 2 gols a 1.  

VII TROFEU POTABLAVA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Club Esportiu Rítmica Pratenc ha organitzat 
el setè Trofeu Pota Blava de Gimnàstica Rítmica. 
Aquesta nova edició, celebrada al pavelló del Centre 
Esportiu Municipal Julio Méndez, ha aplegat a 
unes 500 gimnastes de clubs de tot Catalunya que 
han competit, tant escolars com federades, en 
modalitats individuals i de grup. Vídeo a elprat.tv

UN MILER DE PARTICIPANTS A LA 20a CURSA DELTA PRAT

Vora un miler de persones han participat en la 20a edició de la 
Cursa Delta Prat, organitzada pel Periòdic Delta i el club Pratenc 
AA. En la distància de 10 km han guanyat Lahcen Harbil amb 32’ 42” 
i Gema Barrachina amb 36’ i 4’, batent en 7 segons el rècord 
de Marta Castroviejo aconseguit l’any anterior. Pel que fa a la 
distància de 5 km els guanyadors han estat Juan Manuel Álvarez 
amb 15’ 57” i Laura Vílchez amb 18’ 24”. Vídeo a elprat.tv

MÉS DE 2.500 ATLETES DE BASE DE TOT CATALUNYA, AL SAGNIER

El Pratenc Associació d’Atletisme ha organitzat, 
conjuntament amb la Federació Catalana, el Campionat 
de Catalunya de Clubs d’Atletisme en categories de 
base. La seu d’aquesta competició ha estat la pista 
d’atletisme Moisès Llopart del CEM Sagnier, on clubs 
d’atletisme d’arreu del territori català han presentat 
els i les millors atletes de les categories de promoció: 
benjamí, aleví, infantil i cadet, dels 10 als 16 anys. Més de 
2.500 atletes de 30 clubs de Catalunya han marcat l’èxit 
de participació en l’edició d’enguany. Vídeo a elprat.tv
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