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Lluís Mijoler, nou alcalde del Prat
per al mandat 2019-2023
L’Ajuntament es redueix de 8 a 5 grups polítics amb representació
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La nostra proposta de govern
es basa en un programa
ambiciós i realista en què la
prioritat és seguir al costat
de les persones i famílies que
ho passin malament.

inc l’honor de ser alcalde de la nostra ciutat, tot iniciant un nou període polític al capdavant d’un equip de
govern honest, eficient i compromès amb la ciutadania del Prat, un govern que treballarà tant per als que ens
han dipositat la seva confiança com per als que han triat altres opcions. La nostra proposta de govern es basa
en un programa ambiciós i realista en què la prioritat és seguir al costat de les persones i famílies que ho passin
malament. Volem mantenir un creixement sostenible de la ciutat, conservant l’equilibri territorial entre nucli
urbà, polígons industrials, infraestructures, Parc Agrari i espais naturals, tot incidint també en la lluita contra el
canvi climàtic, i posant atenció en la mobilitat i el transport.
Treballarem per governar de forma oberta, transparent, relacional i amb voluntat de servei, fomentant
la col·laboració i la cocreació amb la ciutadania i les entitats. L’educació i la cultura han de ser les nostres
prioritats, perquè són la base del progrés social i perquè en depèn el futur de les noves generacions. Un canvi
de model requereix el protagonisme de la ciutadania amb consciència crítica i capacitat per implicar-se en la
vida comunitària. L’accés a una formació de qualitat i en igualtat d’oportunitats és la clau per resoldre els greus
problemes de país; sense formació no hi ha accés a una feina digna, i sense una feina digna no es pot tenir un
habitatge digne. I per aplicar les polítiques necessàries ens cal fer-ho amb perspectiva de gènere, amb una visió
que ens permeti combatre les desigualtats des de tots els fronts.
El Prat és el nostre lloc al món; tots i totes formem part d’una comunitat cívica, sentim orgull de fer-ho i
compartim un mateix sistema de valors que cal defensar per garantir el nostre benestar i la nostra felicitat. Em
sento amb la força i la il·lusió necessàries per liderar el govern de la ciutat amb noves idees i propostes, perquè
el Prat segueixi millorant.

Em sento amb força i il·lusió

Lluís Mijoler
L’alcalde

T

Nuestra propuesta de
gobierno se basa en un
programa ambicioso y
realista en que la prioridad
es seguir al lado de las
personas y familias que lo
pasen mal.

engo el honor de ser alcalde de nuestra ciudad, iniciando un nuevo período político al frente de un equipo
de gobierno honesto, eficiente y comprometido con la ciudadanía de El Prat, un gobierno que trabajará
tanto para los que nos han depositado su confianza como para los que han elegido otras opciones. Nuestra
propuesta de gobierno se basa en un programa ambicioso y realista en que la prioridad es seguir al lado
de las personas y familias que lo pasen mal. Queremos mantener un crecimiento sostenible de la ciudad,
conservando el equilibrio territorial entre núcleo urbano, polígonos industriales, infraestructuras, Parque
Agrario y espacios naturales, incidiendo también en la lucha contra el cambio climático, y poniendo atención
en la movilidad y el transporte.
Trabajaremos para gobernar de forma abierta, transparente, relacional y con voluntad de servicio, fomentando
la colaboración y la cocreación con la ciudadanía y las entidades. La educación y la cultura son nuestras
prioridades, porque son la base del progreso social y de ello depende el futuro de las nuevas generaciones. Un
cambio de modelo requiere el protagonismo de la ciudadanía con conciencia crítica y capacidad para implicarse
en la vida comunitaria. El acceso a una formación de calidad y en igualdad de oportunidades es la clave para
resolver los graves problemas de país; sin formación no hay acceso a un trabajo digno, y sin un trabajo digno
no se puede tener una vivienda digna. Y para aplicar las políticas necesarias debemos hacerlo con perspectiva
de género, con una visión que nos permita combatir las desigualdades desde todos los frentes.
El Prat es nuestro lugar en el mundo; todos y todas formamos parte de una comunidad cívica, sentimos
orgullo de hacerlo y compartimos un mismo sistema de valores que hay que defender para garantizar nuestro
bienestar y nuestra felicidad. Me siento con la fuerza y la ilusión necesarias para liderar el gobierno de la
ciudad con nuevas ideas y propuestas, para que El Prat siga mejorando.
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Tal com marca el protocol, un cop nomenat, Lluís Mijoler va rebre
la vara d’alcalde de mans de la regidora de més edat, Pilar Eslava.
Aquest bastó de comandament en particular va ser el que van
fer servir els alcaldes pratencs durant l’època republicana.

Les 4 claus
[1]
El nou Ple Municipal està
format per 11 regidors
i regidores d’El Prat En
Comú – En Comú Guanyem,
7 del PSC-CP, 3 d’ERC-AM,
3 de Cs i 1 de Podemos.

[2]
La candidatura de Mijoler
com a alcalde va rebre un
total de 18 vots (11 del
Prat en Comú i 7 del PSC),
suficients per superar
la majoria absoluta,
situada en 13 regidors.

[3]
Mijoler va assegurar que
vol continuar el projecte
polític que es va iniciar
al Prat l’any 1979 i que,
durant els darrers 37
anys, va estar encapçalat
per Lluís Tejedor.

[4]
Lluís Tejedor va rebre una
placa de record i una forta
ovació per part del públic
present a l’acte i del
conjunt de nous regidors
i regidores.

Lluís Mijoler, nou
alcalde del Prat
per al mandat
2019-2023

E

l dissabte 15 de juny al migdia es va
celebrar l’acte de constitució del nou
Ajuntament del Prat de Llobregat per
al mandat municipal (2019-2023), sorgit
de les eleccions locals del 26 de maig.
Durant l’acte es va escollir Lluís Mijoler,
d’El Prat en Comú, nou alcalde del Prat,
en substitució de Lluís Tejedor, que va
deixar el càrrec després de 37 anys.
Durant l’acte de constitució de
l’Ajuntament van prometre o jurar el
càrrec el conjunt de regidors i regidores
del consistori, un total de 25. El nou Ple
Municipal està format per 11 regidors i
regidores de El Prat En Comú – En Comú
Guanyem, 7 del PSC-CP, 3 d’ERC-AM, 3
de Cs i 1 de Podemos.

La candidatura de Mijoler com a alcalde va rebre un total de 18 vots (11 del
Prat en Comú i 7 del PSC), suficients per
superar la majoria absoluta, situada en
13 regidors.
Projecte polític de
Lluís Mijoler
En el seu primer discurs com a alcalde
del Prat, Mijoler va assegurar que vol
continuar i projectar cap al futur el projecte polític que es va iniciar al Prat l’any
1979 i que, durant els darrers 37 anys, va
estar encapçalat per Lluís Tejedor, a qui
va agraïr el seu compromís amb la ciutat. Mijoler també va enumerar alguns
dels principals reptes de la ciutat per al
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mandat 2019-2023 que ara comença:
“aconseguir l’equilibri territorial i la preservació dels espais naturals”, “treballar
per la cohesió social perquè ningú es
quedi enrere”, “promoure l’educació,
la cultura i el seu accés per part de la
ciutadania en igualtat d’oportunitats” i
“aplicar la mirada de gènere” a la política
municipal, entre d’altres.
El Modern
es va omplir
per seguir la
sessió plenària
extraordinària
de constitució
del nou
Ajuntament.
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Lluís Tejedor,
que ha estat
alcalde durant
els darrers 37
anys, es va
acomiadar
enmig
dels llargs
aplaudiments
del públic
i dels nous
regidors i
regidores.

Comiat als regidors/es
que no repeteixen
L’alcalde va lliurar una placa de record
als regidors i regidores que ho van ser
durant el darrer mandat i que no han
renovat en el càrrec: Immaculada Llopis (PDECAT), Cristina Simón (Guanyem
El Prat), Núria Sanahuja (ERC), Miguel
Ángel Ochoa (PP) i Marga García (ICV-

EUiA). També es va lliurar una placa de
record a Lluís Tejedor (ICV-EUiA), que
va rebre una forta ovació per part del
públic present a l’acte i del conjunt de
nous regidors i regidores

❧

Podeu veure un reportatge sobre la constitució
del nou Ajuntament del Prat a www.elprat.tv
així com un vídeo complet de tot l’acte

Les 25 regidores i regidors

Lluís Mijoler Martínez

Alba Bou Jordà

Joaquim Bartolomé Capdevila

Pilar Eslava Higueras

Rafael Duarte Molina

Anna Martín Cuello

David Vicioso Adrià

Esther García Fernández

Antonio García Martínez

Maria Dolors Siles García
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Francisco Manuel Lorenzo Gallardo

Juan Pedro Pérez Castro

Marta Mayordomo Descalzo

Juan Carlos Moreno Roig

Débora García Barrios

Alejandro Herrera Muñoz

Marina García Vargas

Juan Manuel Fraile Alonso

Jordi Ibern i Tortosa

Meritxell Charavia i Ribas

Sergi Morales i Gálvez

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi López Gil

Montserrat Blázquez Jiménez

Sandra Patricia Daza Puente
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Grupo municipal de Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).

Grupo municipal de El Prat En Comú – En Comú Guanyem (EPC-ECG).
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Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía (Cs).

Grupo municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).

De ocho a cinco
grupos municipales
El Ayuntamiento ha pasado de estar
compuesto por ocho grupos políticos
a cinco: El Prat en Comú, PSC, ERC, Cs y

Podemos. De los 25 representantes municipales, catorce son hombres y once
mujeres

❧

Grupo municipal de Podemos.

Signatura de l’acord del govern municipal entre El Prat en Comú i el PSC.

El nou govern
municipal
ALCALDE
Lluís Mijoler Martínez

TINENTS/ES D’ALCALDE I JUNTA DE GOVERN LOCAL
Juan Pedro Pérez Castro
Alba Bou Jordà
Joaquim Bartolomé Capdevila
Marta Mayordomo Descalzo
Pilar Eslava Higueras
Juan Carlos Moreno
Rafael Duarte Molina
David Vicioso Adrià

ORGANIGRAMA

Àrea d’Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat Democràtica – Alba Bou Jordà
Regidoria de Govern Obert i Innovació – Esther García Fernández
Regidoria de Policia Local – David Vicioso Adrià
Àrea d’Urbanisme – Juan Pedro Pérez Castro
Regidoria de Gestió Urbanística – Rafael Duarte Molina
Àrea d’Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania – Joaquim Bartolomé Capdevila
Regidoria d’Acció Ambiental i Energia – Anna Martín Cuello
Regidoria de Feminisme i LGTBI – Anna Martín Cuello
Regidoria de Participació Ciutadana – Esther García Fernández
Àrea d’Educació i Cultura – Pilar Eslava Higueras
Regidoria de Joventut – Anna Martín Cuello
Regidoria de Memòria Històrica – Esther García Fernández
Àrea de Desenvolupament Econòmic – Marta Mayordomo Descalzo
Regidoria de Comerç i Turisme – Débora García Barrios
Àrea de Benestar i Salut – Juan Carlos Moreno Roig
Regidoria d’Activitat Física i Esport – Juan Carlos Moreno Roig
Regidoria de Salut Pública i Consum – Marina García Vargas
Àrea d’Acció Social – David Vicioso Adrià
Regidoria Pla d’Actuació Sant Cosme – David Vicioso Adrià
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l nou alcalde del Prat afronta el
repte de rellevar l’històric Lluís
Tejedor, que durant 37 anys va estar
al capdavant de l’Ajuntament. Al
llarg del darrer mandat, Mijoler
va ser responsable de diferents
àrees municipals com les de Bon
Govern i Transparència, Participació,
Promoció de la Ciutat i Agricultura.

Lluís Mijoler,
alcalde del Prat de Llobregat
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“Ens cal
tenir una
mirada
feminista
de la
política”

Lluís Mijoler va néixer l’any 1969 i, segons es
defineix al seu Twitter (@Mijoler), és triatleta en
retirada, advocat i militant del PSUC.
Com es combinen aquestes tres característiques: esport, advocacia i política?
L’esport, tot i que cada cop tinc menys oportunitats de gaudir-ne, m’ha ajudat a prendre’m la
vida amb disciplina i a treballar de manera constant per un objectiu. Ara, el meu objectiu és treballar per governar al millor possible per a tots
els pratencs i pratenques. Pel que fa a la meva
professió, m’agrada dir que la paraula “advocat” ve del llatí advocare, és a dir, “ajudar els
altres”, resoldre’ls els problemes... a això he dedicat la meva vida, i la política en té molt, d’això.
La vinculació amb el PSUC ve de lluny?
Un avi meu en va ser militant, abans i després de
la dictadura. I el meu pare en va ser regidor durant anys. Em ve de família, i acostar-me a la política municipal ha estat un procés natural en un
moment vital i professional que ho ha permès.
Agafar el relleu de Tejedor fa respecte?
És un gran repte, però ell ens ho ha posat fàcil:
ha estat molt a prop nostre i molt col·laboratiu
en tot moment. Ens ha fet una bona formació.
Parlant de reptes, quins són els principals
que té el Prat al davant?
Ara ve una època en què treballarem més aspectes intangibles que no pas obres i pedra; no hi
haurà grans inauguracions ni nous grans equipaments. Si allò en què més invertim és en el medi
ambient i en la lluita contra el canvi climàtic, o
en educació i cultura, potser no en veurem els
fruits fins d’aquí a 20 o 25 anys, una generació.
Però la ciutat, urbanísticament, també
haurà de créixer, especialment cap al Prat
Nord. Hi haurà novetats en aquest àmbit?
Sí, n’hi haurà. Amb el Prat Nord s’ha anat a poc
a poc, i aquí s’ha encertat, perquè s’ha evitat
l’especulació i la bombolla immobiliària. Aquest
mandat farem el planejament del Prat Nord
fins a l’autovia, sense superar-la encara. El Prat
necessita més habitage, però ha de créixer de
manera sostenible, mantenint els espais agrícoles i naturals que ens donen l’equilibri. El port
i l’aeroport ja no té sentit que creixin més. La
quarta pista és l’aeroport de Girona.
La manca i el preu de l’habitatge és un
dels grans problemes del Prat.
És un problema del Prat, de Catalunya, d’Espanya

i d’Europa. S’ha d’afrontar de manera global; en
el nostre cas, a nivell metropolità, perquè el que
passa a Barcelona té conseqüències al Prat. Però
seguirem fent coses. Properament signarem un
conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas
per fer més de 90 habitatges de lloguer assequible, farem una cinquantena de pisos dotacionals per a sectors vulnerables, treballarem per
ampliar la bossa de lloguer de Prat Espais... i
reforçarem la formació, perquè sense una bona
formació no s’accedeix a una feina digna, i sense una feina digna no s’accedeix a un habitatge
digne.
El programa municipal IntersECCions
d’educació i cultura va en aquest sentit.
Cert. El nostre principal objectiu és la cohesió
social i una ciutadania més lliure i crítica, amb
la participació de les entitats i creant vincles comunitaris; que tothom tingui accés a la cultura, independentment del seu nivell de recursos.
De fet, l’Ajuntament ja treballa en això des del
1979. Recordo el meu pare, quan era regidor de
Cultura a mitjan anys 80, explicant-me orgullós
com havien implantat classes de català per als
fills dels obrers, o com hi havia cues a la nova
biblioteca. Al Prat hi ha una gran cultura de
l’esport, i també volem que tingui una gran cultura de la cultura, valgui la redundància.
Pel que fa a la gent més necessitada,
quins plans té?
No abandonarem ningú. Això ho tenim molt
clar. Els Serveis Socials funcionen bé i a màxim
rendiment, però els reforçarem i donarem
més protagonisme, no perquè hi hagi cap crisi d’emergència, sinó perquè han de tendir a
l’excel·lència. Una ciutat demostra així la seva
solidaritat amb els seus veïns i veïnes.
En el seu discurs, el dia del nomenament,
va demanar als nous regidors i regidores
que treballessin amb una visió de gènere
transversal. Això què significa?
Significa que ens cal tenir una mirada feminista
de la política; si no, no avançarem. Hi ha massa
testosterona a la política, i hi ha altres formes
de treballar i entendre la vida: cooperativisme,
col·laborar i no competir, mirar els valors socials
dels contractes, fer urbanisme pensant en les dones i els infants... Hem de lluitar per una igualtat
absolutament real

❧

Aquesta entrevista ha estat extreta del programa
Contrasenyes d’El Prat Ràdio (91.6 FM). Podeu
escoltar-la sencera a www.elpratradio.com
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Ara ve una època
en què treballarem
més aspectes
intangibles que no
pas obres i pedra;
no hi haurà grans
inauguracions ni nous
grans equipaments.

El nostre principal
objectiu és la cohesió
social i una ciutadania
més lliure i crítica,
amb la participació de
les entitats i creant
vincles comunitaris;
que tothom tingui
accés a la cultura,
independentment del
seu nivell de recursos.
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Sandra Patricia Daza Puente

Seguimos trabajando
por El Prat
Acaba el curso escolar y se reinicia
la legislatura municipal. Tendremos algunos
días de descanso para recargar energías,
disfrutar de la familia y amistades, de
nuestro entorno natural y de la oferta
cultural que ofrecen las entidades de nuestro
municipio, pero no desconectaremos del
trabajo que continuaremos haciendo desde
la oposición, preparando las siguientes
propuestas que llevaremos al pleno.
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Seguiremos trabajando para
que el acceso a la vivienda de alquiler sea
un derecho y que sea pública, para que deje
de ser un proyecto eterno y se convierta
en realidad. Para que la protección animal
no sea un mero trámite y sea un elemento
cuidador y educador. Para que la mirada de
género sea transversal en todas las políticas
públicas locales, para que la igualdad y
el feminismo deje de ser simbólico y sea
transformador y vertebrador. Para que El
Prat sea una ciudad accesible para todas
las personas. Para revitalizar los mercados y
el comercio. Para que los servicios públicos
sean gestionados desde lo público, de
forma más ética, sostenible e integradora.
Presentaremos propuestas progresistas y
con la gente en el centro para los próximos
presupuestos y ordenanzas fiscales. Y
lo haremos de la mano de la sociedad
civil, como venimos haciendo durante los
cuatro años de la legislatura anterior.
No quería terminar el artículo
sin dar una GRACIAS en mayúsculas al
movimiento feminista y a toda la gente
que gritó “no es abuso, es violación” y
consiguieron dar un vuelco a una sentencia
injusta y patriarcal, porque sin el movimiento
en la calle y la presión popular nada cambia.
Desde Podemos El Prat seguiremos con
un pie en la institución y mil en la calle.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Un nuevo mandato
El 15 de junio se constituyó el
decimoprimer ayuntamiento democrático
en El Prat de Llobregat. Pese a que en esta
ocasión nos presentamos 13 formaciones sólo
5 hemos obtenido representación municipal al
no llegar el resto al 5% de los votos.
Desde Ciudadanos queremos
agradecer a todas estas formaciones que no
han obtenido representación el esfuerzo de
afrontar este complicado reto ya que entre
todas han sumado más de 5.000 votos.
Especialmente queremos hacerlo a las de un
ámbito municipalista y tenderles la mano,
quedando a su disposición para estudiar dar
voz a cualquier propuesta que consideren a
bien, y pueda ir en beneficio de los vecinos
y vecinas de El Prat, siempre que esté
dentro de los valores que desde Ciudadanos
defendemos.
Pese al cambio de candidato y
siglas, la ciudadanía de El Prat ha reafirmado
su deseo de repetir un modelo de gestión
conservador y continuista, similar al de estas
cuatro últimas décadas. Desde Ciudadanos
de El Prat queremos tender la mano al nuevo
equipo de Gobierno entrante, desde la
oposición. Al igual que en el mandato anterior,
vamos a realizar una oposición constructiva,
responsable, abierta al diálogo, a los acuerdos,
a los consensos y sobre todo a todo aquello
que afecte a nuestro municipio y a la
ciudadanía. Ante cualquier tema importante
de ciudad, volveremos a poner por delante el
bien común y la responsabilidad institucional,
al igual que ya lo hemos demostrado en el
pasado.
Para finalizar, como ya no nos
leeremos hasta septiembre, desearos que
tengáis junto a vuestras familias y amigos un
verano muy majo.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat
Tel. 938 082 030

Jordi Ibern i Tortosa

Comencem el mandat
2019-2023
Aquest passat dissabte 15 de
juny es va constituir el nou Ajuntament de
la nostra ciutat. Tot seguirà igual! Bé, tot
no seguirà igual, ja que la ciutadania ens
ha situat com a caps de l’oposició. Durant
els propers anys, Esquerra Republicana,
representada institucionalment per la
Meritxell Charavia, el Sergi Morales i
per mi mateix i amb el suport d’un gran
equip de persones, liderarem l’oposició
i ens disposem a encapçalar una
alternativa al govern dels de sempre.
Des del dia de les eleccions fins ara,
ens hem estat organitzant per donar el tret
de sortida d’aquest nou mandat 2019-2023
i fer realitat allò que vam expressar durant la
campanya. Hem lliurat tota la documentació
requerida per poder exercir com a
representants del poble i ja estem realitzant
les primeres reunions i trobades amb
diferents entitats com, per exemple, la PAH.
Volem ser la vostra veu al
consistori. Per això, el nostre despatx
municipal a la plaça de la Vila seguirà
estant obert cada dimecres, de 18 a 20
h. Alhora, també volem arribar a cada
racó de la nostra ciutat i treballarem
perquè, una vegada al mes, us pugueu
dirigir a l’Oficina Mòbil Republicana que
organitzarem als diferents barris de la
ciutat. Qualsevol problema o proposta
que tingueu, no ho dubteu i contacteu
amb nosaltres ja sigui presencialment
o enviant un missatge de WhatsApp a
aquest número de telèfon: 611 07 36 09.
Les nostres prioritats, que
segur que són les de molts de vosaltres,
són: habitatge, ocupació, lluita contra les
desigualtats, seguretat i, sobretot, proximitat.
Fem del Prat un lloc per a tothom.
@ERC_ElPrat
@jordi_ibern
Esquerra El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Seguim treballant pel Prat
des del govern municipal
Les eleccions municipals del
26 de maig han suposat un salt endavant
dels socialistes del Prat. Els 6.310 vots
aconseguits ens situen de manera molt
destacada com la segona força política de la
ciutat, i ens esperona i ens responsabilitza
a treballar pel Prat més que mai. Reitero
el meu agraïment a totes les persones
que han confiat en el nostre projecte.
Com sabeu, ens hem presentat a
les darreres eleccions amb una proposta
complerta i solvent d’estima per la nostra
ciutat, amb les persones com a centre
d’atenció. Són les nostres prioritats ajudar a
resoldre les noves situacions de desigualtat
sorgides de la recent crisi (la manca
d’habitatge assequible o la precarietat del
treball), estimular i dinamitzar l’economia,
enfortir les polítiques d’estat del benestar,
preservar el nostre model d’espai urbà i
territori sostenible i fer una administració
més transparent i propera a la ciutadania.
Creiem en un Prat actiu, generós
i emprenedor. Respectuós amb el medi
ambient, net i solidari, però també ambiciós,
il·lusionat amb els reptes i valent per
enfrontar-los. Els votants ens han situat en
una posició de privilegi com a força política, i
volem continuar treballant per millorar el Prat.
Volem transformar la realitat
des de la proximitat i la solvència. Des
de la institució i no des de la trinxera. Per
això, i per compromís amb la ciutat, amb
la nostra gent i amb el nostre programa,
continuarem possibilitant i participant
d’un govern d’esquerres i de progrés al
Prat, una realitat política que no només
les dues forces que el composem des de fa
uns anys valorem positivament, sinó que
els votants recolzen amb el seu suport.
@PerezJP_

Alba Bou Jordà

Prioritats
Acabem de constituir un nou
consistori, amb un relleu històric al capdavant,
i volem agrair de nou la confiança per seguir
consolidant una manera d’entendre la nostra
ciutat.
Serà el Pla d’Actuació Municipal
el document que concreti les principals línies
d’acció de l’equip de govern durant el mandat
que comença, però és evident que hem
de ser conscients que hi ha unes prioritats
que haurem d’enfrontar, des d’una política
responsable, rigorosa i municipalista.
El nostre, ho sabeu, és un projecte
de llarg termini, i tenim molt clar quines
n’han de ser les línies mestres. Mantindrem
el compromís amb les polítiques socials
d’acompanyament a aquells que no se’n
sortiran sense l’acció de l’Ajuntament, perquè
encara són moltes les famílies que arrosseguen
les conseqüències de la crisi. Posarem al centre
de les nostres preocupacions, tot i no tenir-hi
plena competència, l’accés a un habitatge
digne, objectiu que cal treballar des d’una
perspectiva social i estratègica que afecta els
municipis metropolitans amb cruesa.
Caldrà seguir reforçant l’accés a una
educació de qualitat que, en un futur proper,
ens permetrà tenir ciutadans més formats i
amb millors capacitats per afrontar objectius
personals i comunitaris. I haurem d’incorporar,
obligatòriament, una manera de funcionar
com a ciutat que sigui més tolerant amb la
pervivència del nostre món.
Des d’El Prat en Comú volem
una ciutat capaç de donar resposta a una
ciutadania cada cop més implicada, amb
més voluntat de participar activament de la
construcció d’aquest projecte de ciutat, més
feminista i tolerant amb la diversitat.
@alba_bj
@elPratenComu
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VIDA PRATENCA

PUNT DE TROBADA ENTRE EMPRESES I CENTRES DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA FESTA DEL PRAT SOLIDARI

EL PRAT

16
estiu

L’1 de juny passat es va celebrar una nova edició de la
Festa del Prat Solidari, un espai de trobada de la ciutadania
i les entitats pratenques que treballen en projectes de
cooperació al desenvolupament. A la Festa, celebrada a la
pl. Catalunya, es va poder participar en diverses activitats
de foment dels valors de la justícia global, la pau i els drets
humans, com una exposició sobre el dret humà a l’aigua
potable, música africana, un espectacle de circ i un concert
de gòspel que varen conviure amb jocs per a infants,
xocolatada i mostra gastronòmica. Vídeo a elprat.tv

Durant el passat curs s’ha dut a terme el projecte
MetròpolisFPlab, en col•laboració amb la Fundació BCN
Formació Professional i amb el suport d’agents del
territori com Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit
de Barcelona-Catalunya. El procés ha estat un punt
de trobada entre empreses i centres educatius de FP
per generar valor econòmic, social i cultural al territori
metropolità. Hi han participat 154 equips i més de 600
estudiants d’FP de tota l’àrea metropolitana. Pel Prat
hi ha participat l’Institut Illa dels Banyols i l’empresa
Canaletas, que hi han aportat el projecte Projoju per
millorar el rendiment d’una màquina d’enrotllar dipòsits.

19

TEATRE DIDÀCTIC PER ACOMIADAR EL CURS DE SEGURETAT
VIÀRIA

SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR SOLIDARI

Un any més, el Modern ha estat l’escenari
dels actes de cloenda del curs de seguretat
viària que la Policia Local del Prat du a
terme als diferents centres educatius de
la ciutat. El Modern ha acollit una obra de
teatre didàctica per fomentar l’ús de la
bicicleta i conscienciar sobre mesures de
seguretat i civisme. Vídeo a elprat.tv

L’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat ha organitzat
el segon Sopar Solidari, a l’Acadèmia Sánchez Casal, en el qual es
van recaptar 3.300 € per al projecte del Prat Solidari 2018-2019 “Visió
per a tothom”, de la Fundació Ramon Martí Bonet. Hi van col·laborar
diferents xefs de la ciutat, entitats i empreses, així com diverses
persones de la ciutat a títol individual. La convocatòria va ser tot un
èxit i els assistents van degustar un menú elaborat per xefs pratencs
amb producte del Parc Agrari del Baix Llobregat. Vídeo a elprat.tv

VIDA PRATENCA

MOLT RITME AL BALL D’ESTIU DE LA GENT GRAN

SANT COSME ESTRENA OFICINA

El tradicional ball d’estiu de la gent gran, celebrat
el passat divendres 21 de juny, va posar el punt
i final a les Jornades de la Gent Gran d’enguany.
Les jornades han comptat amb un ampli ventall
d’activitats: cinema, tallers, ball, un concert... que
han tingut lloc a diferents espais de la ciutat. En
total hi han participat més de 750 persones grans
del Prat que han gaudit de les diverses activitats.

La nueva OMISC (Oficina Municipal de Información de Sant Cosme)
abre en una nueva ubicación, en la calle Riu Llobregat, 93, en la
antigua casa del conserje de la Escola Jaume Balmes. Es un lugar más
céntrico que su ubicación anterior, el paseo Ramon Codina, y está
situado frente a la estación de metro del barrio (Parc Nou). La OMISC
ofrece información al vecindario de Sant Cosme y al del resto de la
ciudad sobre actividades, programas y servicios municipales; atiende
las necesidades de los vecinos y vecinas, y gestiona peticiones y
requerimientos. En la OMISC se ubican los servicios del Plan de
Actuación de Sant Cosme (PASC) del Ayuntamiento, el nuevo servicio
de Apoyo a Escaleras Vecinales y el Servicio de Orientación Laboral.

EL PRAT

17

estiu

UNA FESTA PER RECONÈIXER LA TASCA DE LES PERSONES
VOLUNTÀRIES
El divendres 14 de juny es va celebrar a la pl. de
l’Agricultura la Festa del Voluntariat, en què van
participar més d’un centenar de persones. Aquest
esdeveniment tenia com a objectiu reconèixer la
tasca que fan les persones voluntàries a la nostra
ciutat, alhora, acostar a la gent jove el voluntariat i els
diferents projectes que tenen les entitats del Prat. La
festa va comptar amb una conferència inaugural de
Noemí Fuster, va continuar amb diverses dinàmiques
portades a terme per l’AEiG Anton Vilà i va finalitzar
amb un concert del grup pratenc Solpops Versions i
un pica-pica de germanor. Vídeo a www.elprat.tv

ELS DIMARTS DE JULIOL, “TARDES A LA PLAÇA”
Aquest estiu, les “Tardes a la Plaça” ha repetit com una de les
activitats d’estiu que s’han organitzat a Sant Cosme. Des del Pla
d’Actuació del barri es proposa aquesta activitat tots els dimarts
de juliol amb l’objectiu d’animar les tardes d’estiu i facilitar que
veïns i veïnes de totes les edats gaudeixin d’un espai d’activitats
i d’intercanvi. La plaça de la Remodelació s’omple de diferents
activitats de jocs, treballs manuals o artístiques, moltes d’elles
dinamitzades per entitats i col·lectius veïnals o que participen de
la Taula Comunitària de Sant Cosme, o bé organitzades per l’equip
municipal encarregat de la dinamització comunitària al barri.
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PUBLICITAT
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Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

J Jocs

F Formacions
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P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

JULIOL

					

DIMARTS 2

M CINEMA I MÚSICA: EL ÚLTIMO amb David Gómez

Primera sessió d’aquest cicle dedicat
al cinema mut amb bandes sonores
creades per músics de la ciutat. David
Gómez interpreta en directe la música
d’aquest film de F. W. Murnau.

I VIVER CREATIU D’ESTIU

Espai lúdic i creatiu on els infants
podran experimentar en els àmbits de
les arts visuals i les arts escèniques.
Cal inscripció prèvia.

La Capsa, a les 22 h

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 18 h

! TARDES A LA PLAÇA

Activitats per a totes les edats: manualitats, tallers, jocs, contes, ball,
costura i moltes coses més.

DIJOUS 4
!

TARDA JOVE

Pl. de la Remodelació, a les 19 h

L

FESTIVAL DE POESIA: MÍRIAM CANO, CORINA

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 17 h

OPROAE I MÍRIAM REYES

Catorzena edició del Festival de
Poesia, on poetes del Prat i d’arreu
del territori ocupen l’escenari
amb la seva veu i obra. Propostes
innovadores i subversives, i un
tancament en forma d’espectacle poètico-musical. Tot plegat, amb la
col·laboració del Teatre Kaddish.

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

Espai de trobada i activitats per a
joves per gaudir de jocs de taula,
manualitats, cuina, cultura digital
i d’altres activitats.

!

FUTBOL NIGHT FIVE

De 12 a 18 anys. Inscripcions al Lloro
Cinquena edició d’aquest torneig juvenil de futbol sala.

CEM Sagnier, a les 18 h

B TERRASSA D’ESTIU: BOOTY DANCE

Vine a practicar els moviments bàsics d’aquest ball, posant per
davant la diversió i l’apoderament dels nostres cossos a través de
la dansa.

DIMECRES 3

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h

! CLUB DEL TUPPER: DINEM JUNTES?

Porta’t la carmanyola i dina
acompanyat dels veïns i veïnes del barri
i l’equip de La Palmira.

Centre Cívic Palmira Domènech,
a les 14 h

I DIVER-DIMECRES: TARDA DE CIRC!

Les tardes dels dimecres de juliol gaudirem
d’activitats lúdiques en família al Ribera.
Cal inscripció prèvia.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
a les 18 h

M CONCERTS AL PORXO

Concert de combos de L’Escola d’Arts en Viu
al porxo de la Torre Balcells.

Pl. de Pau Casals, a les 20 h

DIVENDRES 5
!

FUTBOL NIGHT FIVE

De 12 a 18 anys. Inscripcions al Lloro

CEM Sagnier, a les 18 h

E 36è PRATIMAG

Recull de les imatges finalistes i
guanyadores de la 36a edició del
Concurs Nacional de Fotografia.
Organització: Agrupació
Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 19 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

P Festes Populars

Activitat de cinema lúdic per passar una bona estona en família.

D TEATRE A L’OMBRA: A VORE

Música electrònica i dansa
contemporània vs. jotes,
cants de llaurar, dolçaina i una
balladora que sembla arribada
del passat.

Arrenca el cicle de música a càrrec de gent
de la ciutat a la terrassa de La Capsa. Per
començar, sons jamaicans en un petit
homenatge als sound systems dels carrers
de Kingston dels anys 60.

Parc del Fondo d’en Peixo,
a les 20 h

DILLUNS 8

La Capsa, a les 22.30 h

M CONCERT A LA PLAÇA: VIATJAZZ A NOVA

ORLEANS, amb la

cia. Roger Canals
Espectacle adreçat al
públic familiar amb un
quintet de jazz Dixieland
i un grafitero.

VERMUT & SÈRIES: LES MILLORS SÈRIES PER A
L’ESTIU

Recomanarem les sèries més interessants
per gaudir aquest estiu mentre fem el
vermut a la terrassa.

Cèntric Espai Cultural,
a les 19.30 h

Centre Cívic Palmira Domènech, a les 12 h

C CINEMA LLIURE A LA PLATJA

Projecció de Viaje al cuarto de una
madre, de Celia Rico.
La Leonor vol marxar de casa, però
no s’atreveix a dir-ho a la seva mare.
L’Estrella no vol que se’n vagi, però
tampoc és capaç de retenir-la al seu costat.

Guingueta El Maravillas, a partir de les 21 h

M ÒPERA A LA FRESCA: IL TROVATORE

Retransmissió en directe de la famosa òpera
de Verdi, des del Teatro Real de Madrid.
Es tracta d’una producció de Francisco
Negrín que compta amb un repartiment ple
de grans estrelles verdianes, com Ludovic
Tézier i Maria Agresta.

Cèntric Espai Cultural, a les 22 h

M #NODJSESSION: JAZZMENDEZ

Nit de música Nu disco, Disco House, Funk i una mica de R&B.

La Capsa, a les 22.30 h

extraordinàries

El Modern, a les 19 h

M #NODJSESSION: JUANSKA SELECTOR

!

! Activitats

Obra eclèctica que reflexiona sobre
sentiments i idees a través de set
escenes dispars en temps i forma.

Pl. de la Remodelació, a les 21 h

DISSABTE 6

X Xerrades

T ME HACES SENTIR, amb La Casa de Andalucía

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 20.30 h

C CINEMA A LA FRESCA

T Teatre

DIUMENGE 7

T PARAULES A LA FRESCA: NIT DEGENERADA

Els divendres de juliol la terrassa del
centre cívic s’omple de paraules i molt
teatre per gaudir d’una nit diferent.
El cicle comença amb feminismes,
sexualitats i gènere a través del teatre,
de la mà de La Xixa teatre.

M Música

DIMARTS 9
I

JOCS D’INFÀNCIA

Jornada de jocs per a infants fins a 6 anys amb les seves
famílies.

Pl. del barri, a les 9 h

I

VIVER CREATIU D’ESTIU
Espai lúdic i creatiu per infants.
Cal inscripció prèvia.

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

!

TARDES A LA PLAÇA

Activitats per a totes les edats: manualitats, tallers, jocs,
contes, ball, costura i moltes coses més.

Pl. de la Remodelació, a les 19 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L FESTIVAL DE POESIA: MARIA ANTÒNIA

MASSANET, ADRIÀ TARGA I MARIA SEVILLA

L Lectura

M Música

P Festes Populars

T Teatre

Lectura dramatitzada de relats
inspirats en experiències de
personatges ficticis, però molt
reals i propers.

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 19.30 h

DIVENDRES 12

DIMECRES 10
I DIVER-DIMECRES: COETS VOLADORS!

! LA COLLA DEL TRAJE

Trobada d’intercanvi de receptes
cuinades per la gent gran del barri.

Construirem un coet de paper i el farem
volar amb una llançadora de coets! Quin
volarà més lluny?
Cal inscripció prèvia.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
a les 18 h

M CONCERT: IN CRESCENDO

El grup vocal In Crescendo
presenta el seu tercer disc,
Inesperat, amb la innovació i la
creativitat que els caracteritzen.

Centre Cívic Palmira Domènech,
a les 13.30 h

J

TORNEIG DE VIDEOJOCS

Casal Cívic Delta del Llobregat, a les 18 h

T PARAULES A LA FRESCA: NIT CALENTA

Temàtica eròtica en la segona sessió
del cicle. Conduïda per Lolo Herrero. No
recomanada per a menors de 16 anys.

Cèntric Espai Cultural,
a les 20 h

M CINEMA I MÚSICA: VIATGE A TRAVÉS DE

L’IMPOSSIBLE, VIATGE A LA LLUNA I EL REGNE DE
LES FADES amb Antonio Miyagi

En la segona sessió del cicle, Antonio
Miyagi interpreta aquest curts de
Georges Mèliés -fites del cinema
fantàstic- combinant bateries i
elements electrònics.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
a les 20.30 h

C CINEMA A LA FRESCA

Els vespres d’estiu són el moment ideal per gaudir del cinema a
l’aire lliure.

Pl. del Guadalquivir, a les 21 h

M #NODJSESSION: THE XALETS

Aquestes noies nascudes als 80 arriben a
la terrassa disposades a fer-nos ballar amb
grans hits.

La Capsa, a les 22 h

La Capsa, a les 22.30 h

DIJOUS 11
!

SANT POLLÍN

extraordinàries

ADULTOS BUENOS

Cèntric Espai Cultural,
a les 21 h

TARDA JOVE

! Activitats

L TERRASSA D’ESTIU: CUENTOS MUSICADOS PARA

Tres veus destacades del
panorama poètic català amb
tres propostes tan diferents
com intenses que de ben segur
no deixaran indiferents al públic.

!

X Xerrades

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 17 h

Onzena edició dels actes festius
al voltant del Pollo del Prat.
Consulta tota la programació
d’actes a www.santpollin.cat.

Des del dijous 11 fins el
diumenge 14

!

DISSABTE 13
VERMUT & SÈRIES: UNA MIRADA FEMINISTA AL
MÓN DE LES SÈRIES

Sèries creades i dirigides per dones, protagonistes femenines
potents i propostes que visibilitzen la realitat LGTBIQ.

Centre Cívic Palmira Domènech, a les 12 h

M CONCERT: MARIALLUÏSA

Pocs s’atreveixen a definir què és això del
pop metafísic. El jove quartet d’Igualada
Marialluïsa arriba a La Capsa per demostrarho en directe amb els seus temes.

La Capsa, a les 21 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

C CINEMA LLIURE A LA PLATJA

Projecció de Kubo y las dos cuerdas
mágicas, de Travis Knight (sessió
familiar).
En un Japó fantàstic un noi convoca per
accident un esperit del passat i es veu
obligat a enfrontar-se a déus i monstres.

L Lectura

M Música

P Festes Populars

LA COVA DEL FOC: AEQUALITATEM

Representació de foc i diables,
creació de la Colla de Diables del
Prat. A continuació, concert de
LaBandaTonPare.

Parc del Fondo d’en Peixo,
a les 22 h

I

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa, a les 18 h

!

COSMEXEF FAMILIAR

Taller familiar de cuina saludable. Cal inscripció prèvia

Casal Cívic Delta del Llobregat, a les 18 h

C CINE CLUB: LADY BIRD

2017, Estats Units. Idioma: anglès.
Una adolescent de Sacramento amb
inclinacions artístiques somia amb viure
a la costa est del país, trobar el seu camí i
fugir de l’ombra protectora de la mare.

Cine Capri, a les 20 h (VOSE)

M CINEMA I MÚSICA: LUCES DE LA CIUDAD

amb Violeta Veinte
Violeta Veinte interpretarà en
directe el clàssic de Charles Chaplin,
mostrant l’encaix de la música
clàssica i la moderna amb el seu violí
i la seva veu.

Pati de L’Artesà, a les 20 h

DIMARTS 16

!

La Capsa, a les 22 h

VIVER CREATIU D’ESTIU
Espai lúdic i creatiu per infants.
Cal inscripció prèvia.

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 18 h

TARDES A LA PLAÇA

Activitats per a totes les edats: manualitats, tallers, jocs, contes,
ball, costura i moltes coses més.

Pl. de la Remodelació, a les 19 h

L FESTIVAL DE POESIA: IVETTE NADAL I CAÏM
RIBA

Ivette Nadal i Caïm Riba
presenten Arbres, mars,
desconcerts, una proposta
poètico-musical entre el pop i la
bohèmia que tancarà el Festival
de poesia d’enguany.

Cèntric Espai Cultural, a les 21 h

DIMECRES 17

extraordinàries

Aprendrem a preparar un pícnic
nutritiu i deliciós i després ens
el podrem menjar plegats a la terrassa
del Centre Cívic. Cal inscripció prèvia.

T TEATRE A L’OMBRA: PELAT

I

! Activitats

DIVER-DIMECRES: PICNIC PARTY!

DIUMENGE 14

El primer solo de Joan Català és aquesta
proposta que, de forma magistral i
innovadora, esborra les fronteres entre la
dansa i el circ, el teatre i la performance,
entre el públic i l’espectacle.

X Xerrades

DIMECRES 17

Guingueta Duna, a partir de les 21 h

!

T Teatre
M

!
!

DIJOUS 18
TARDA JOVE

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 17 h

COSMEXEF JOVE

Taller de cuina saludable.
A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 18 h

DIVENDRES 19

T PARAULES A LA FRESCA: NIT D’ESTRELLES

Darrera sessió del cicle, amb els
jocs teatrals i la impro que proposa
la companyia gracienca Nòmades.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa, a les 20.30 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

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

D LA NIT EN DANSA

E
Presentació de l’espectacle de
dansa al carrer, fruit d’un procés
comunitari de creació amb la
ballarina i coreògrafa Verónica
Cendoya.

Centre Cívic Jardins de la Pau,
a les 21.30 h

M #NODJSESSION: BAD TOUCH

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

DIUMENGE 21
XLIII EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES
DEL PRAT
Centre d’Art Torre Muntadas,
a les 12 h

T DEMÀTER, de Col·lectiu Mut

Espectacle de carrer sobre la història
d’una parella urbana en trànsit a una
tríada, al camp, a la separació i el
desert. Organització: Teatre Kaddish

Masia Cal Jaume del Bitxot. Punt
de trobada: entrada dels Espais
Naturals del Riu, a les 19 h. Entrada: 5 €

La Capsa, a les 22.30 h
Cinema Capri. Consulteu horaris a www.cinecaprielprat.com

P Festes Populars

Acte de cloenda de l’exposició amb
el lliurament del premi especial del
públic i l’artista XL 2019.

Bad Touch posaran tot allò que pugui
sonar des dels racons més allunyats del
Carib fins als estadis més propers, aquí
al costat, al Sant Jordi per exemple.

C ESTRENA D’EL REY LEÓN

M Música

M MICRO OBERT

DISSABTE 20

Trobada musical a la terrassa oberta a
bandes, cantautors i compositors. Tots
els estils i nivells són benvinguts!

La Capsa, a les 20 h

T TEATRE A L’OMBRA: TRÓPICO DE COVADONGA
de Rodrigo Cuevas
Espectacle que se centra en la
transmissió oral i es fixa en
les persones del món rural –i
també de l’urbà- que fan mirar al
passat d’una forma romàntica i
idealitzada.

DIMARTS 23
!

Projecció de Bienvenida a
Montparnasse, de Leónor Serraille.
La Paula és una jove que busca el seu
lloc en el món després d’una decepció
amorosa. Arruïnada, sense treball i
sense amics, començarà un viatge
caòtic per París.

Pl. de la Remodelació, a les 19 h

DIMECRES 24

Pati de L’Artesà, a les 20 h

C CINEMA LLIURE A LA PLATJA

TARDES A LA PLAÇA

!

COSMEXEF FAMILIAR

Taller familiar de cuina saludable. Cal inscripció prèvia.

Casal Cívic Delta del Llobregat, a les 18 h

M CINEMA I MÚSICA: LA PASIÓN DE JUANA DE
ARCO amb Xavi Alias

Última sessió del cicle, en la que Xavi Alias
interpretarà en directe el clàssic del director
danès Carl Theodor Dreyer amb la seva
música tractada amb mitjans electrònics.

Guingueta Iguana, a partir de les 21 h

M CONCERT: #DEMO MAÑANA ES TOMORROW

La Capsa, a les 22 h

Actuació d’aquest grup que adora estils tant variats com el
heavy metal, el pop o el country.

La Capsa, a les 22.30 h

DIJOUS 25
I

TARDA JOVE

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, a les 17 h

B Balls

C Cinema

D Dansa

E Exposicions

J Jocs

F Formacions

I Infantil

L Lectura

DIVENDRES 26

M Música

P Festes Populars

T Teatre

X Xerrades

! Activitats

extraordinàries

DIMARTS 10

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

M #NODJSESSION: CATÁSTROFE

La música dels dos mebres
de Catástrofe serà la
protagonista d’aquesta nova
edició del cicle.

!

COMMEMORACIÓ DIADA NACIONAL

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

M #NODJSESSION: FOSI

Un final de cicle d’allò més animat amb funk
tropical brasiler dels 70, de la mà de Fosi
Barry punxadiscos.

La Capsa, a les 22.30 h

La Capsa, a les 22.30 h

DISSABTE 27
M CONCERT: #DEMO GO FASTER

Actuació d’aquest grup pratenc
amb arrels en el hard rock,
però que no defuig les noves
sonoritats.

!

DISSABTE 14
16a TROBADA DE DONES

De la mà de Núria Varela, escriptora i
experta en feminisme i violència de gènere,
abordarem els nous reptes del feminisme.
Cal inscripció prèvia.

La Capsa, a les 22.30 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
a les 9.30 h

SETEMBRE
DIJOUS 5
I

DIUMENGE 15

				

I

CONCERT FAMILIAR: A CAU D’ORELLA,

amb cia. Com sona?
Espectacle musical amb pinzellades
surrealistes, hippies i jazzístiques.

JUGUEM AMB ELS POETES, a càrrec de Rosa Fité

Un espectacle-taller familiar
per jugar amb les paraules i
descobrir com de divertit pot
arribar a ser l’univers dels poetes.

Cèntric Espai Cultural, a les 18 h
Entrada: 6 €

Cèntric Espai Cultural, a les 18 h

DIVENDRES 6
E FOTOGRAFI_ARTE

Inauguració de la mostra d’imatges realitzades pels alumnes
del taller de fotografia Rubricatus.

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 h

M #NODJSESSION: KRISS G

Kriss G liarà una bona amb clàssics de la
rumba flamenca, des de Tony El gitano fins
a Las Grecas.

La Capsa, a les 22.30 h

!

DILLUS 16
INICI INSCRIPCIONS CURSOS DE TARDOR

Nova oferta de cursos i tallers relacionats amb les arts, la cultura, les
tecnologies i el coneixement.
Inscripcions a online.elprat.cat i presencialment als equipaments
culturals de la ciutat

DIJOUS 19

M CONCERT-RECITAL, amb GEMMA HUMET I ESTEL SOLÉ
Poesia i música es fonen en aquest
espectacle carregat de força i personalitat
que vol reivindicar la creació femenina.

Cèntric Espai Cultural, a les 19 h

ACTIVITATS DE LLEURE
D'ESTIU

JULIOL

SETEMBRE

DIMARTS 2 JULIOL

DIMARTS 10

Visitarem les instal·lacions de la fàbrica, on podrem
veure tot el procés de fabricació.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Gratuït

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

VISITA DAMM

TALLERS D’ESTIU

DIMARTS 2, 9, 16 i 23 DE JULIOL
BALLS EN LÍNIA

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa: d’11 a 12.30 h
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 5€

DIMECRES 3, 10, 17 i 24 DE JULIOL
BALLS EN LÍNIA

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar: de 17 a
18.30 h. Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5€

DIJOUS 4, 11, 18 i 25 DE JULIOL
MEMÒRIA

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar: de 10 a
11.30 h. Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5€

PASSEJADA PEL RIU LLOBREGAT

DIJOUS 19

VISITA: AEROPORT JOSEP TARRADELLASEL PRAT

Realitzarem una visita guiada per les instal·lacions de
l’aeroport, visitarem el Centre Cultural Aeronàutic i la zona de
l’hangar, entre d’altres.
Informació i inscripcions: a partir de l’1 de setembre al
Programa de Lleure de la Gent Gran. Places limitades.
Gratuït

DIJOUS 26

PAELLA POPULAR

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

DIMECRES 3, 10, 17 i 24 DE JULIOL

RECORDEU!

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar: de 10.30 a
12 h. Informació i inscripcions: Programa de Lleure
de la Gent Gran. Places limitades. Gratuït

Del 9 al 20 de setembre podreu passar a apuntar-vos als
tallers.

AULA OBERTA TIC

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

Les inscripcions de les activitats puntuals de setembre
són a partir de l’1 de setembre.

SORTEIG DE L’ESTADA DE VACANCES:

Dimecres 10 de juliol, a les 10.30 h, al Casal de Gent
Gran El Remolar
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

Escola
d’Estiu
d’IntersECCions
La trobada fa balanç
del curs i planteja
nous reptes de
cara al futur

L’1 de juliol, per tercer any seguit, va
tenir lloc l’Escola d’Estiu del programa
municipal IntersECCions. Es va celebrar a
l’escola Jaume Balmes, concebuda com
un espai de relació i trobada entre les
persones de les comunitats educatives i
culturals implicades en els diferents projectes, espais i grups de treball d’aquest
curs 2018-19. L’Escola va tancar tota una
campanya de ciutat anomenada “Compartim Interseccions”.
Amb la conducció de l’actor pratenc
Arnau Puig, a la jornada van intervenir els caps de servei i dels departaments de Cultura i Educació i la direcció

Imatge de l’Escola d’Estiu d’IntersECCions de l’any passat.

d’IntersECCions, que van fer balanç del
curs, van situar la dimensió de ciutat del
programa i van apuntar reptes futurs.
Durant la jornada es van constituir
cinc grups, que van aprofundir en el
coneixement de diversos projectes

a partir d’una conversa i d’un taller
d’experimentació. La trobada va acabar
amb una dinàmica musical participativa,
dirigida pel director de l’Escola d’Arts en
Viu, Jordi Umbert, i va concloure amb un
dinar comunitari

❧
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El passeig
marítim,
guardonat
Rep un dels prestigiosos
premis FAD d’Arquitectura
en la categoria de
Ciutat i Paisatge

El passeig marítim del Prat ha estat guardonat amb el premi FAD d’Arquitectura
en la categoria de Ciutat i Paisatge. El
jurat ha considerat que es tracta d’una
obra exemplar perquè aconsegueix conjugar d’una forma subtil la voluntat de
preservar i millorar espais naturals fràgils,
amb el seu ús, gaudi i valoració per part
de la ciutadania.

EL PRAT
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Respecte per
l’entorn natural
En la configuració del passeig marítim
s’ha tingut en compte la recuperació
dels ecosistemes de dunes, de la vegetació autòctona i de les zones humides,
cosa que conviu amb recorreguts interns,

La recuperació de la vegetació autòctona és una de les característiques premiades.

mobiliari i usos recreatius i educatius respectuosos amb l’entorn.
L’obra premiada és de l’arquitecta Imma
Jansana, juntament amb Conchita de la
Villa i Robert de Paauw. El passeig marítim ha estat promogut per l’Ajuntament

del Prat, juntament amb l’AMB i AENA. A
més de la de Ciutat i Paisatge, els prestigiosos premis FAD tenen diverses categories: Arquitectura, Interiorisme, Intervencions Efímeres, Pensament i Crítica, i
Internacionals

❧

Propuestas
ciudadanas
en marcha
Se siguen ejecutando los
proyectos votados en los
Presupuestos Participativos

Este paso de zebra situado junto al buzón de Correos es uno de los que se elevará.

El Ayuntamiento sigue realizando las
propuestas más votadas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos.
Árboles singulares
Ya se ha completado la instalación de 10
placas informativas en otros tantos árboles de la ciudad, declarados de interés
local. Cada placa ofrece una explicación
del árbol y muestra un código QR que
deriva a un apartado del web municipal
www.elprat.cat en que se amplía la información. Se trata de árboles que, por
su particularidad científica, su valor patrimonial o histórico, sus dimensiones o
su edad, son merecedores de medidas de
protección para evitar que sean talados,
arrancados o dañados.
Pasos de cebra elevados
A finales de junio empezaron los trabajos
para elevar tres pasos peatonales al nivel
de las aceras, para dar más comodidad y
seguridad a las personas que se desplazan a pie y reducir la velocidad de los vehículos. Son los de la av. Pare Andreu de
Palma con Verge de Montserrat y Miquel
Martí i Pol; la av. Apel·les Mestres con la
av. del Canal y Penedès, y la av. Remolar
con la pl. de la Granja i Riu Guadalquivir.

EL PRAT
El CEM Sagnier será uno de los equipamientos municipals con puertas automáticas.

Puertas automáticas
en equipamientos
También han comenzado los trabajos
para instalar puertas automáticas accesibles en los complejos deportivos municipales Estruch y Julio Méndez y en los
centros cívicos Sant Jordi – Ribera Baixa
y Jardins de la Pau. Además de las puertas, también se adecuarán los entornos
(rampas, anchura de pasos, etc.) para
que las personas con movilidad reducida puedan llegar sin problemas hasta las
puertas y, una vez delante de ellas, estas
se abran de manera automática

❧

29
estiu

Placa informativa junto a la palmera de la
av. Verge de Montserrat.

19

21 tallers de suport a
l’èxit escolar

EL PRAT
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[ Enguany s’han fet 21 tallers de
suport a la promoció de l’èxit escolar,
en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
del Prat, a fi d’enfortir habilitats
acadèmiques, la competència lectora
i l’adquisició d’hàbits d’organització
i d’estudi, a partir del treball conjunt
amb els centres educatius i les
famílies. Com en altres anys, s’ha
fet un taller de reforç de català, i
amb activitats de coneixement de
l’entorn, per a joves estudiants de
secundària nouvinguts/des.]
Al setembre, activitats als
eixos comercials
[ El 7 de setembre es farà la Nit de
Tapes al mercat municipal i la Fira
de Gangues – Fora Estocs als carrers
Ferran Puig i Frederic Soler, de 18 a
24 h. El 14 de setembre tindrà lloc
el Divert Comerç a la pl. de Blanes,
amb un mercat artesà, botigues al
carrer, espectacles, tallers infantils...,
organitzat per Prat Gran Comerç.]
Cendrers a la platja
[ L’Oficina de Turisme de Can
Camins i les guinguetes de la platja
ofereixen cendrers a qualsevol
persona fumadora que en vulgui un.
L’objectiu és evitar la presència de
burilles a la sorra de la platja. Els
cendrers són de plàstic, amb tapa i
amb forma cònica, de manera que es
poden clavar a la sorra.]

A partir del model comú, cada escola elabora el seu propi projecte educatiu.

Les quatre escoles bressol
del Prat comparteixen model
Els 4 centres tenen bases pedagògiques comunes

El Prat disposa de quatre escoles bressol municipals (Sol Solet, El Cabussest,
La Granota i La Blaveta) amb capacitat
per a 511 infants de 4 mesos a 3 anys.
Recentment s’hi han creat tres serveis
d’espais familiars que han tingut molt
bona acollida i dels quals es beneficien
una quarantena de famílies a la ciutat.
Bases pedagògiques
comunes
Per tal d’establir unes bases pedagògiques comunes, s’ha construït, amb els
diferents equips docents de les quatre
escoles bressol, un Projecte Educatiu
Marc, que ha establert unes línies compartides per les diferents escoles i serveis municipals per a la petita infància.

A les escoles bressol i als serveis per a
famílies de 0 a 3 anys, els infants i les
seves famílies participen d’experiències
educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.
Projecte educatiu
propi
Des d’aquest marc comú, cada escola
elabora el seu projecte educatiu, que
engloba els serveis familiars que s’hi inclouen i l’adequa a les característiques i
context on se situa el centre.
S’ha establert una organització que
permet la coordinació entre les diverses
escoles i l’aprofundiment en els diferents àmbits que es deriven del Projecte
Educatiu Marc

❧

El Consell d’Educació Municipal
aprova el calendari del curs vinent
Els dies festius de lliure disposició als centres escolars del Prat seran el
31 d’octubre del 2019, 24 de febrer del 2020 i 4 de maig del 2020
En els ensenyaments de
centres i aules de formació de
persones adultes les classes
començaran no més tard del
18 de setembre. L’Escola Oficial d’Idiomes començarà no
més tard del 26 de setembre.
Les escoles bressol municipals tenen un calendari diferenciat: el curs hi començarà
el 10 de setembre i acabarà
el 30 de juny, amb escola
d’estiu opcional al juliol.
Segona festa local
S’ha considerat com a hipòtesi el dia 1 de juny del
2020 com a festiu local, en
funció de les dates d’anys anteriors, fins que l’aprovi definitivament el Ple Municipal.
El curs començarà el 12 de setembre i acabarà el 19 de juny.

El dijous 13 de juny passat, el Consell
d’Educació Municipal va aprovar el
calendari escolar del curs 2019-2020,
amb la proposta dels dies de lliure disposició que, d’acord amb la normativa, convé que adoptin tots els centres
educatius de la ciutat.
Dies de lliure disposició
El Consell ha definit com a festius per

als centres educatius del Prat els dies
31 d’octubre del 2019, 24 de febrer del
2020 i 4 de maig del 2020.
Canvis en la data
d’inici i fi de curs
En els cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i
d’Arts plàstiques i disseny les classes començaran el dia 18 de setembre.

Possibles
variacions
Cal tenir en compte que cada centre
educatiu pot tenir variacions ens alguns
aspectes, per la qual cosa cal consultar
el calendari propi de cadascun d’ells per
evitar confusions

❧

Podeu consultar el calendari complet, amb
els períodes de vacances i festius, a l’apartat
“A un clic” del web municipal d’Educació
elprat.cat/educacio

EL PRAT

31

estiu

19

PUBLICITAT

EL PRAT

32

estiu

19

631 personas atendidas a
domicilio en El Prat en 2018
El Servicio de Atención a Domicilio vela por la calidad de vida de las personas,
potencia su autonomía y mejora las condiciones de convivencia en el entorno familiar
familiares especiales, negligencia o incapacitación para poder hacer las tareas
habituales de la vida diaria y llevar un
correcto desarrollo personal y familiar.
Qué ofrece el SAD
[ Actividades de atención personal:
ayuda para el vestido y el calzado, la alimentación y la higiene personal, entre
otros.
[ Atención a las necesidades del domicilio: ayuda en el mantenimiento básico y la limpieza del hogar, en la compra y preparación de comidas o en la
limpieza y la organización de la ropa.
[ Actividades de apoyo social y de
relación con el entorno: actuaciones
para adquirir o recuperar hábitos domésticos y de convivencia y para prevenir posibles situaciones de deterioro
y de riesgo. Acompañamientos fuera del
domicilio para acceder a la asistencia sanitaria, los centros escolares u otros.

Actualmente, el SAD cuenta con 102 profesionales.

El Servicio de Atención a Domicilio
(SAD) atendió durante el 2018 a 631
personas en nuestra ciudad, proporcionando atención cercana a los usuarios y usuarias, ayudando en el hogar
y ofreciéndoles apoyo y compañía en
casa. El objetivo del SAD es promover
una mejor calidad de vida de las personas y potenciar su autonomía, así como
unas condiciones adecuadas de convivencia en el propio entorno familiar y

comunitario. Actualmente, esta iniciativa cuenta con 102 profesionales.
Quién puede acudir
al SAD
Al SAD pueden acceder las personas de
todas las franjas de edad empadronadas en El Prat y que, por motivos físicos,
psíquicos o sociales, se encuentran en
una situación de carencia de autonomía
temporal o permanente, problemáticas

Cómo se accede al SAD
El acceso al servicio se realiza a través
de la valoración profesional del Servicio
de Acción Social del Ayuntamiento de
El Prat. Durante el pasado 2018 fueron
atendidas 167 personas nuevas. La oficina que gestiona la solicitud de este servicio es la Unidad de Primera Atención
de Servicios Sociales (UPASS. C. Ignasi
Iglesias, 9. Tel. 933 790 050)

❧
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Tallers
de recerca
de feina
Per al segon semestre
de l’any, a fi de millorar
els coneixements i
recursos personals

El Servei Local d’Ocupació (SLO) de
l’Ajuntament del Prat ofereix diferents
tallers estables i altres de monogràfics,
dissenyats per a grups reduïts, en què
es treballen eines i recursos orientats a
trobar feina.
Gratuïts
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Els tallers són gratuïts i amb inscripció
obligatòria. Per accedir-hi cal estar donat d’alta al SLO. Si no ho esteu podeu
demanar cita d’alta presencialment al
Centre de Promoció Econòmica o en
línia a https://online.elprat.cat. En
aquest mateix web també us podeu
inscriure als tallers, o bé presencialment,

Un dels tallers desenvolupats al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

per telèfon (934 786 878) o per correu
electrònic a slo@elprat.cat.
Programació
El 16 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h, es farà
el taller titulat “Com trobar feina al Nadal”, en què es parlarà dels sectors, portals de feina i com preparar l’entrevista
de treball.

Els dies 12 i 14 de novembre, a les 9.30
h, es farà el taller “T’apuntes a fer un escape room? (descobriràs les teves competències professionals)”.
Entre els tallers estables figuren “Currículum per competències”, “L’entrevista
personal”, “Canals i vies d’accés per trobar ofertes de feina” i “Alfabetització
informàtica”

❧

Joves i ocupació: tendència
positiva dins d’un context difícil
El col·lectiu jove del Prat es va veure més afectat que altres per la pèrdua
d’ocupació arran de la crisi i va ser el darrer en crear-ne, no abans de l’any 2015
hi havia al 2012 (+2,7 %). No obstant
això, l’ocupació jove es caracteritza per
una alta temporalitat (49,4 % enfront
del 20,9 % de la població ocupada de
més de 30 anys) i per la parcialitat de la
jornada (el 39,3 % enfront del 18,6 % de
les persones adultes).

Evolució de l’atur juvenil al Prat
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La meitat de la població del Prat d’entre
16 i 29 anys acredita estudis postobligatoris. En general, els indicadors
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Al Prat, com a nivell global de Catalunya i l’Estat, la població jove és un dels
col·lectius més afectats per la conjuntura econòmica. No obstant això, les dades
mostren una tendència positiva amb
una millora de les persones joves en el
mercat de treball.
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d’escolarització han millorat arran de
la crisi iniciada el 2008 perquè les persones joves tendeixen a allargar la seva
etapa formativa.
Ocupació
El col·lectiu jove es va veure més afectat per la pèrdua d’ocupació arran de
la crisi i va ser el darrer a crear-ne, però
des de l’any 2015 creix l’ocupació entre
el jovent, de manera que s’ha superat el
volum de persones joves ocupades que

Paral·lelament a la creació d’ocupació,
l’atur juvenil s’ha reduït i el nombre actual de joves aturats se situa per sota
del registrat al 2008 (-6,3 %). L’atur juvenil afecta més els que tenen un nivell
formatiu inferior i només el 12 % dels
joves aturats tenen estudis superiors;
provenen, majoritàriament, del sector
serveis i d’ocupacions poc qualificades
com la restauració, els serveis personals
i els venedors, col·lectius aquests que
concentren el 38,9 % de l’atur juvenil al
Prat.
Malgrat les dades positives en relació
amb el mercat de treball, la crisi ha accentuat una situació de vulnerabilitat
que ja era característica del col·lectiu
jove abans del 2008. La temporalitat, sobrequalificació i baixos ingressos continuen caracteritzant el mercat laboral
juvenil al nostre municipi

❧

Trobareu informació més detallada a
l’apartat “Observatori socioeconòmic”
de www.elprat.cat/economia
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FLAIXOS D’ESPORTS

TORNEIG D’HOQUEI BASE
El Club Hoquei Prat ha celebrat una nova edició del torneig
d’hoquei base de cloenda de la temporada, en el qual han
participat els 5 equips escolars i federats que enguany
han competit al club, més l’escola d’hoquei. Les entitats
convidades al torneig han estat l’Hoquei Olesa, el Sant Josep
de Badalona, la Salle Bonanova i el Sant Feliu de Codines.
Amb el torneig es dona per tancada la temporada
2018–2019, en què la base del CH Prat ha tornat a crèixer.

CLOENDA DEL PROJECTE MUNICIPAL “CARÀCTER ESPORTIU”
El CEM Sagnier ha acollit la cloenda del curs 2018-2019 del
programa municipal “Caràcter esportiu”, pioner a Catalunya
per promoure l’educació en valors al món de l’esport, a més
de donar suport emocional als joves esportistes. El programa,
en què han participat enguany 150 nois i noies d’11 a 13 anys,
de diferents entitats, vol que els objectius de competició
convisquin també amb els educatius. Vídeo a elprat.tv
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LA JORNADA ACTIUDAY ES CONSOLIDA AMB UN
MILER DE PARTICIPANTS
Prat Actiu ha organitzat per segon any
consecutiu l’ActiuDay, una celebració
ludicoesportiva al parc del Riu. Al
voltant d’unes mil persones han
participat en aquest esdeveniment,
que va néixer pel desè aniversari de
l’entitat i que s’ha consolidat com una
nova jornada centrada en l’educació,
el lleure i l’esport (vídeo a elprat.
tv). Prat Actiu també ha organitzat
el Torneig Infantil de Futbol Platja
Solidari, en el qual han participat 16
equips i que ha recaptat gairebé
800 € que es destinaran al departament
d’investigació del càncer infantil
de la Fundació de l’Hospital de Sant
Joan de Déu. Vídeo a elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS

ELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS TANQUEN LA TEMPORADA

LA LLUITA DE L’AE PRAT PER PUJAR A SEGONA B.

Uns 900 infants han participat en la cloenda conjunta dels Jocs
Esportius Escolars a la pista d’atletisme Moisès Llopart del CEM
Sagnier. El punt final a la temporada repeteix per segon any
el format d’agrupar les diferents disciplines esportives que es
realitzen a la ciutat, permetent als infants practicar diversos
esports com el vòlei, el futbol o el bàsquet, entre d’altres.
També hi ha hagut inflables i un futbolí humà. Vídeo a elprat.tv

Al tancament d’aquesta edició de la revista es desconeixia el
desenllaç final de l’eliminatòria d’ascens a Segona B jugada
per l’AE Prat. Els pratencs van guanyar el partit d’anada
al Sagnier contra el Portugalete, en què es van imposar
als bascos per 2 a 1. Trobareu informació detallada del
final de l’eliminatòria a www.aeprat.com i a elprat.tv
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OPEN CALAMAR 4X4 DE VÒLEI PLATJA
El club Vikings Vòlei Prat ha organitzat, per 26a vegada, el
torneig Open Calamar 4x4 de vòlei platja a la zona esportiva
de la platja del Prat. En aquesta edició han participat una
trentena d’equips, en les categories femenina i mixta, formats
per gairebé 200 jugadors i jugadores. Aquest torneig és un
clàssic de les cites esportives de l’estiu al Prat i que també
s’ha fet un lloc important en el circuit català. El vòlei platja
tornarà a l’agost al Prat amb la celebració del 1r Torneig 2x2.

L’AE BÀSQUET PRATENC, QUE HA FET 25 ANYS, ACOMIADA LA TEMPORADA
Un any més, l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha tancat
la temporada amb el ja consolidat, Torneig Bienvenido
Aguado al complex municipal Julio Méndez, en una catorzena
edició que ha estat especial, ja que enguany l’entitat ha
arribat als 25 anys des de la seva creació l’any 1994 i s’ha
produït un canvi de directiva amb el jugador Víctor Macho
al capdavant com a president del club. Vídeo a elprat.tv
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