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[ Ajuntament - OIAC (Oficina
d’Atenció Ciutadana) 933790050
[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació
934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
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A

quest setembre, 13.000 pratenques i pratencs han encetat un nou curs a la nostra ciutat. Són infants que han
iniciat la seva vida acadèmica a les escoles bressol, alumnes d’escoles de primària, de secundària, de formació
professional, i també persones adultes que volen millorar la seva formació, sense oblidar els i les ciutadanes
matriculades a l’Escola d’Arts en Viu. A més dels i les estudiants que seguiran estudis universitaris.

En les darreres dècades,
el Prat ha esdevingut un
referent d’equilibri territorial
molt reconegut. Ara volem
que es converteixi també
en una comunitat pionera a
l’hora de fomentar l’educació
i la cultura.

A tots i totes elles, els vull desitjar sort i encerts. I també vull agrair la tasca d’aquelles persones que els
acompanyaran en el seu procés d’aprenentatge, començant per un pilar imprescindible com són les seves
famílies i, per descomptat, els i les mestres, professors i professores, educadores i educadors, pedagogs i
pedagogues... Mai podrem reconèixer prou la labor social d’aquelles persones que consagren la seva vida
professional a educar.
Tots aquests membres de la comunitat educativa són indispensables per construir el Prat del futur. En les darreres
dècades, la nostra ciutat ha esdevingut un referent d’equilibri territorial molt reconegut. No ha estat fàcil. Ara
volem que es converteixi també en una comunitat pionera a l’hora de fomentar l’educació i la cultura com a eines
de progrés individual i social, per a una ciutadania més preparada professionalment, i més crítica i emancipada.
Per això, hem treballat perquè el Prat tingui, aquest curs que comença, dos nous centres de secundària; també,
per ampliar l’oferta de formació professional a la ciutat; o per augmentar els ajuts per a activitats extraescolars,
per a les iniciatives que engeguen les AMPA i les AFA o per a l’adquisició de material escolar, també electrònic,
o per impulsar projectes d’acompanyament que garanteixin l’èxit escolar. En definitiva, per construir, junts i
juntes, una ciutat on l’educació, la cultura i la comunitat vagin de la mà per fer-nos més pròspers i més lliures.
Bon curs 2019-20!

Educar, una tasca de tota la ciutat
Lluís Mijoler
L’alcalde

@Mijoler
mijoler
mijoler

E

En las últimas décadas, El
Prat se ha convertido en

ste septiembre, 13.000 pratenses han iniciado un nuevo curso en nuestra ciudad. Son niños y niñas que
han empezado en las guarderías, alumnos y alumnas de escuelas de primaria, de secundaria, de formación
profesional, y también personas adultas que quieren mejorar su formación, sin olvidar a los y las ciudadanas
matriculadas en la Escola d’Arts en Viu, además de las y los estudiantes universitarios.
A todos y todas ellas, les quiero desear suerte y aciertos. Y también quiero agradecer la labor de aquellas
personas que los acompañarán en su proceso de aprendizaje, empezando por un pilar imprescindible como
son sus familias y, por supuesto, los maestros y maestras, profesores y profesoras, educadores y educadoras,
pedagogos y pedagogas... Nunca podremos reconocer suficientemente la labor social de aquellas personas
que consagran su vida profesional a educar.

un referente de equilibrio
territorial muy reconocido.
Ahora queremos que se
convierta también en una
comunidad pionera a la hora
de fomentar la educación y
la cultura.

Todos estos miembros de la comunidad educativa son indispensables para construir El Prat del futuro. En las
últimas décadas, nuestra ciudad se ha convertido en un referente de equilibrio territorial muy reconocido. No
ha sido fácil. Ahora queremos que se convierta también en una comunidad pionera a la hora de fomentar
la educación y la cultura como herramientas de progreso individual y también social, como bases para una
ciudadanía más preparada profesionalmente, y también más crítica y más emancipada.
Por ello, hemos trabajado para que El Prat tenga, este curso que comienza, dos nuevos centros de secundaria;
también, para ampliar la oferta de formación profesional; o para aumentar las ayudas para actividades
extraescolares, para las iniciativas que ponen en marcha las AMPA y las AFA o para la adquisición de material
escolar, también electrónico, o para impulsar proyectos de acompañamiento que garanticen el éxito escolar.
En definitiva, para construir, juntos y juntas, una ciudad donde la educación, la cultura y la comunidad vayan
de la mano para hacernos más prósperos y más libres.
¡Feliz curso 2019-20!
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El pati de l’escola Ramon Llull, el primer dia
de classe. A la portada, foto del nou institut El Prat
de Llobregat, al Fondo d’en Peixo.

Les 4 claus
[1]
S’han estrenat l’Institut El
Prat de Llobregat —ubicat
en un edifici totalment
renovat que abans ocupava
l’Escola del Parc— i l’Institut
Escola Pepa Colomer, que
ha sumat l’ESO a l’oferta
d’infantil i primària.

[2]
Poc més de 13.000 alumnes,
entre infants, joves i
adults, estan matriculats a
diferents centres educatius
de la nostra ciutat.

[3]
L’Ajuntament segueix
oferint diferents projectes
a les escoles i instituts del
Prat per garantir la igualtat

L

El Prat comença
el curs amb dos
nous instituts
de secundària

d’oportunitats i la millora de
l’èxit educatiu de l’alumnat.

[4]

Un dels reptes d’aquest curs
és donar més continuïtat
i coherència a la tasca
educativa que es fa a les
escoles bressol (dels 0
als 3 anys) i a l’educació
infantil (dels 3 als 6 anys).

a principal novetat del curs escolar que
ha començat fa pocs dies és la incorporació de dos nous instituts d’educació
secundària obligatòria (ESO) a l’oferta
educativa del Prat.
Es tracta de l’Institut El Prat de Llobregat —ubicat en un edifici totalment
renovat que abans ocupava l’Escola del
Parc— i l’Institut Escola Pepa Colomer,
que ha sumat l’ESO a l’oferta d’infantil
i primària.
Aquests dos instituts són necessaris per
poder assumir l’increment d’alumnat
procedent de primària. L’Ajuntament
del Prat, juntament amb la Generalitat
i la comunitat educativa de la ciutat, ha

treballat des de fa temps per arribar a
configurar aquesta nova planificació
educativa a la ciutat que doni resposta
a les necessitats d’escolarització, amb la
qualitat de l’educació com a prioritat.
La incorporació d’aquests dos nous
instituts ha fet necessària la modificació
de les adscripcions entre escoles i instituts, per tal de poder resoldre correctament la complexitat del desequilibri
d’increment de demanda entre nivells i
zones educatives de la ciutat.
Institut El Prat
de Llobregat
Aquest nou institut, que encara no té
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un nom definitiu, s’ubica a l’edifici, totalment renovat, que abans ocupava
l’antiga Escola del Parc, al Fondo d’en
Peixo. El centre ofereix dues línies d’ESO
i aquest curs s’hi han incorporat dos
grups de primer. Aquest institut ha nascut amb un equip professional molt motivat per aquest nou projecte educatiu
i pedagògic, que des del mes de juny
ha estat treballant per començar el curs
amb plenes garanties.
A diferència de l’antiga Escola del Parc,
l’accés principal a l’institut es fa per la
façana nord, davant del parc del Fondo
d’en Peixo.
Institut Escola
Pepa Colomer
L’Escola Pepa Colomer s’ha transformat

en institut escola, oferint, a més d’infantil
i primària, dues línies d’ESO, que donaran continuïtat al projecte singular
d’aquest centre, que utilitza les arts com
a fil conductor de la seva educació.
Vídeo a elprat.tv

Uns 13.000 alumnes
estudien a la
ciutat
Poc més de 13.000 alumnes, entre infants, joves i adults, estan matriculats a
diferents centres educatius de la nostra
ciutat. Un total de 8.842 alumnes de 0 a
16 anys han començat aquest nou curs
2019-2020 al Prat: 489 a les escoles bres-

sol públiques, 5.810 a l’educació infantil
i primària i 2.543 a l’ESO.
L’oferta de batxillerat és de 700 alumnes, de 1.605 a la formació professional,
75 als programes de formació i inserció,
960 a l’Escola Oficial d’Idiomes i 740 als
ensenyaments per a persones adultes.
L’oferta es completa amb 35 places al
curs d’accés als graus superiors i 12 al 1r
curs de l’itinerari formatiu específic.
Igualtat d’oportunitats i
millora de l’èxit educatiu
Durant aquest curs, l’Ajuntament del
Prat seguirà oferint diferents projectes
per garantir la igualtat d’oportunitats i
la millora de l’èxit educatiu de l’alumnat.
Dins del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat s’ofereixen al voltant de 20 tallers de

Lliçó inaugural i
reconeixement a
professorat i alumnat
EL PRAT
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Itziar González va destacar el paper de la ciutadania en la presa de decisions de
ciutat.

Els alumnes Carlos Navarrete, Daniel Pérez i Ingrid Malia reben el
reconeixement públic per les seves qualificacions.

La Lliçó Inaugural del curs ha anat enguany a
càrrec d’Itziar González, arquitecta, exregidora
del districte de Ciutat Vella de Barcelona, activista
urbana, impulsora del Parlament Ciutadà, fundadora
de l’Institut Cartogràfic de la Revolta i autora del
llibre Revoltes. González va pronunciar la ponència
“Espais cooperatius per a la transformació de la
ciutat”, que podeu visionar completa a elprat.tv.
Durant l’acte de la Lliçó Inaugural es va fer el
tradicional reconeixement al professorat amb 25
anys de docència al Prat, que en aquesta ocasió
van ser Guadalupe Blanco Moreno, Irene Grasa
Pagès i Carina Pasqual Miquel (Escola Charles
Darwin), Esther Uría Alfonso (Institut Salvador
Dalí), José Domingo Barbero Luelmo (Institut
Baldiri Guilera) i M. Victòria García Díaz i Carles
Martínez Coll (Serveis Educatius del Prat).
Així mateix, es va reconèixer l’alumnat amb
millors qualificacions acadèmiques en l’etapa
postobligatòria durant el curs 2018-2019: Carlos
Navarrete Llamas (batxillerat a l’Institut Estany
de la Ricarda), Alberto Martínez Moral (cicle
superior d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
a l’Institut l’Illa dels Banyols), Daniel Pérez Ruiz
(proves d’accés a la universitat, Institut Salvador
Dalí) i Íngrid Malia Escalona (cicle mitjà de Cures
Auxiliars d’Infermeria a l’Institut Les Salines).
Vídeo a elprat.tv

suport a la promoció de l’èxit escolar,
en els quals s’atenen al voltant de 270
alumnes de primària i secundària en
grups reduïts. S’hi potencia la competència lectora, els hàbits d’organització
d’estudi, el reforç de la llengua o el coneixement de l’entorn per a l’alumnat
nouvingut. Els tallers els imparteixen
professionals de l’àmbit educatiu i social amb titulació universitària. Altres
accions per a la qualitat educativa que
impulsa l’Ajuntament és l’oferta d’unes
180 propostes pedagògiques que complementen la tasca dels centres, a través
del Catàleg d’Activitats Educatives.
A més a més, al llarg d’aquest curs
s’incorporarà el servei AIS (Aula Integral de Suport), adreçat a alumnes amb
necessitats educatives especials asso-

ciades a trastorns mentals que necessiten suport integral i intensiu de forma
temporal per poder assolir l’equilibri i el
benestar personal suficient per al retorn
als contextos escolars ordinaris.
Ajuts i beques
L’Ajuntament del Prat ofereix subvencions i ajuts per a l’escolarització. Aquest
any hi ha destinat 153.650 euros que,
entre altres objectius, es dediquen
a projectes pedagògics dels centres
educatius, a projectes educatius de les
AMPA/AFA, a ajuts per a material i llibres
i a beques per als estudis superiors.
L’Ajuntament també ha destinat uns
240.000 euros a ajuts socials per garantir l’accés a la realització d’activitats extraescolars per a infants i joves de la ciu-

tat. Aquest curs se’n beneficiaran més
de 1.400 alumnes. La novetat d’aquest
any és que la convocatòria ha estat universal, incloent-hi també els infants que
fins ara havien rebut ajut dels Serveis
Socials municipals per poder fer activitats de lleure.
Activitats extraescolars
Als centres educatius públics del Prat, la
denominada Comissió Social, integrada per un equip multidisciplinari social
i educatiu de l’Ajuntament i Generalitat, treballa per proposar la realització
d’activitats extraescolars per fomentar
determinades habilitats segons el perfil
i necessitats de cada alumne (per exemple, fer teatre, per promoure l’expressió
corporal i reforçar la pròpia imatge).

❧
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M. Victòria García i Carles Martínez (Serveis Educatius del Prat), al
centre, reben el medalló commemoratiu de mans de la tinenta d’alcalde
d’Educació i Cultura, Pilar Eslava, i de l’alcalde, Lluís Mijoler.

José Domingo Barbero (Institut Baldiri Guilera).

Esther Uría (Institut Salvador Dalí).

Carina Pasqual, Guadalupe Blanco i Irene Grasa (Escola Charles Darwin).
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Novetats en la formació
professional

2.700 alumnes a
l’Escola d’Arts en Viu

Aquest curs s’imparteixen 26 especialitats de formació
professional (FP) de grau mitjà i superior i 5 tipologies
diferents de Programes de Formació i Inserció (PFI),
adreçats a joves que no han finalitzat l’ESO, per tal
de proporcionar-los l’oportunitat de tornar al sistema
educatiu a través de la FP i oferir-los l’aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball.
Pel que fa a les novetats, cal destacar que l’Institut Illa
dels Banyols imparteix una nova especialitat: un cicle
formatiu de grau superior, únic a tot l’Estat, on es prepara
l’alumnat per treballar com a hoste o hostessa en diferents
mitjans de transport (aeri, marítim i terrestre), a més de
fires i congressos. D’altra banda, l’Institut incorporarà a
la FP Dual —que aprofundeix els vincles entre l’entorn
acadèmic i l’empresarial— el cicle formatiu de grau mitjà
d’Electromecànica de vehicles d’automòbils. L’Institut Les
Salines també ha començat un nou PFI d’Auxiliar en imatge
personal: perruqueria i estètica. L’oferta es completa amb
el cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica
capil·lar, que pot donar continuïtat formativa al PFI.

L’Escola d’Arts en Viu ha començat el curs amb 2.700
alumnes entre persones que participen als cursos
de formació de llarga durada i els infants i joves
que ho fan als projectes d’IntersECCions de música,
teatre i dansa. Al setembre es van matricular 867
alumnes en programes, des de nadons fins a adults,
en especialitats de música, teatre, dansa i projectes
de confluències artístiques, a més de 1.600 alumnes
de primària i secundària implicats en els projectes
d’Entreinstruments (música), de teatre i de dansa.
Entre les novetats més importants d’aquest curs hi
ha la utilització de les noves aules de dansa i teatre
del Teatre L’Artesà, l’oferta de teatre per a joves
coordinada amb el Teatre Kaddish i l’oferta d’Arts en
Família per a infants de 3 anys, que combina música i
dansa i que es realitza al centre cívic Palmira Domènech.
L’Escola té enguany classes en un total de 14 seus
repartides per la ciutat; entre elles, la Torre Balcells,
La Capsa, el Teatre L’Artesà, “la Palmira” i diverses
escoles i instituts.

EL PRAT

10

octubre

19

Remodelacions i obres
de millora
Durant l’estiu, l’Ajuntament ha realitzat diverses obres
i tasques de millora als centres educatius de la ciutat,
amb una inversió municipal de gairebé 393.000 euros.
De manera general, s’han fet intervencions als
centres vigilant que compleixin criteris de seguretat
i modificacions que comporten una major eficiència
energètica. De manera més concreta, s’han repintat
íntegrament les escoles La Granota i Galileo Galilei (foto),
tant l’interior com les façanes, i s’ha repintat parcialment
la Bernat Metge, escola on també s’ha reformulat
l’espai de recepció, per fer-lo més accessible.

La Policia Local,
a les escoles
Des del 1991, la Policia Local del Prat du a terme activitats
formatives d’educació cívica i viària a totes les escoles i
instituts del Prat, sovint complementades amb obres de
teatre i activitats a l’aire lliure. La Policia Local també
presta serveis de protecció i vigilància durant els horaris
d’entrada i sortida als centres, controls del transport
escolar, prevenció de l’absentisme, acompanyament
a activitats que es fan fora del centre, etc.

Les famíles entren a
les escoles bressol

Infants,
famílies i
docents,
en una aula
de l’escola
bressol
municipal
La Blaveta.

Durant l’elaboració del Projecte Educatiu
Marc de les escoles bressol han sorgit reflexions sobre l’evolució de l’educació de
0 a 3 anys al Prat, que ha viscut canvis metodològics, de recursos i d’organització.
Una de les reflexions ha tractat de com la
família s’integra en els projectes educatius dels centres. Cada escola està elaborant estratègies compartides amb les famílies per integrar-les a la vida del centre.
Els diferents models d’acompanyament
dels serveis familiars (espai nadó, espai
familiar i espai de joc) han permès ampliar l’oferta d’atenció a la primera infància més enllà de la simple escolarització.
Durant el primer any, els serveis familiars
han estat plens durant tot el curs.
Tarifació social
L’Ajuntament manté, com cada any, la
tarifació social a les escoles bressol municipals. La tarifació bonifica d’un 15 % a
un 65 % el preu d’escolaritat, en funció
de la renda i del nombre de membres
de la família. Durant l’any passat s’hi van
acollir el 26 % de famílies escolaritzades.
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Coordinació 0-3 i 3-6
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Un dels reptes d’aquest curs és donar més continuïtat i coherència a la
tasca educativa que es fa a les escoles
bressol (dels 0 als 3 anys) i a l’educació
infantil (dels 3 als 6 anys). Abans de
començar les classes, prop de 200 mestres d’aquestes etapes educatives es
van aplegar en un acte a l’escola del
Parc per treballar en aquesta connexió
d’etapes. (Vídeo a elprat.tv)

Trobada
de mestres
d’escoles
bressol i
d’educació
infantil per
coordinar
totes dues
estapes
educatives.

❧

Consell dels Infants
Aquest curs es seguirà difonent com
a eina pedagògica per a les escoles
el vídeo del Consell dels Infants
sobre l’ús de les xarxes socials,
elaborat el curs anterior (el trobareu
al Youtube de l’Ajuntament). Aquest
curs, el Consell treballarà nous
projectes i reflexionarà per redefinir
els seus models de participació.
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El programa IntersECCions
continua endavant
Durant aquest curs es continuarà desplegant el programa municipal
IntersECCions (Educació, Cultura i Comunitat), que afavoreix el treball
en xarxa entre els centres educatius, els agents culturals i la comunitat,
així com la igualtat d’oportunitats en l’accés a pràctiques educatives,
dins dels següents àmbits: l’educació artística, l’anglès, el foment de
la lectura, el coneixement científico-tècnic i el patrimoni de la ciutat.
Més informació a elprat.cat/interseccions

Sandra Patricia Daza Puente

Hacia el autoconsumo y la
sostenibilidad energética
A finales de julio, Endesa envió una
carta a los ayuntamientos con la amenaza
de cortar el suministro energético a las
familias en situación de pobreza energética
si el ayuntamiento no abona el 50 % de
esas facturas, algo ilegal y que supone
una agresión a los gobiernos locales.
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Endesa no tiene otro objetivo que
su propio beneficio económico, apoyándose
en el monopolio que tiene sobre un derecho
fundamental de las personas, el acceso a
la electricidad. Con beneficios desorbitados
(1.417 millones de € en 2018) tiene el poder
de amenazar a las instituciones públicas (los
ayuntamientos) y, además, puede cumplir
sus amenazas. Gobierno, oposición y varios
ayuntamientos, incluido el nuestro, nos unimos
para rechazar este ataque en un frente común
ante esta amenaza propia de las mafias.
Desde Podemos El Prat creemos que
se ha de ir un paso más allá y buscar vías
de suministro eléctrico propias que permitan
abaratar el costo de la electricidad y no dejar
a nadie sin servicio. Se debería migrar hacia
un modelo de suministro energético más
sostenible y ético y caminar hacia la soberanía
energética plena, aprovechando la aprobación
de la disposición reglamentaria que regula
el autoconsumo de energía eléctrica.
Las ventajas de este modelo de
generación son evidentes: uso de fuentes
locales de energía, reduciendo la dependencia
energética; menor pérdida de energía debido
a la proximidad entre el lugar de generación y
el de consumo; creación de empleo local... Los
ayuntamientos han de liderar el cambio del
modelo energético, garantizando el suministro
a todas las personas y favoreciendo el cuidado
del medio ambiente. Caminemos hacia el
autoconsumo y la soberanía energética local.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

3 propuestas para ti

Més a prop teu!

Empezamos un nuevo curso y lo
hacemos con la ilusión de seguir presentando
propuestas al equipo de gobierno, aunque
ya sabes que es complicado que acepten
aprobar alguna. Este mandato te voy a tener
informado/a con el ranking de propuestas
aprobadas sobre las presentadas desde
Ciutadans. Por ahora, el ranking es 0
propuestas aprobadas de 1 presentada.

Ha passat l’estiu i, de nou, tornem
a la feina, a treballar en el dia a dia de la
ciutat amb ganes i la determinació de fer
una ciutat millor i de ser la vostra veu, la
veu de la ciutadania, a l’Ajuntament. Ja ha
passat el ple municipal de setembre i des
del grup municipal d’ERC hem fet arribar les
vostres peticions i les vostres preocupacions
a l’equip de govern: l’abandonament i mal
estat dels jardins de Mercè Rodoreda; saber
els motius pels quals tornem a veure carrers
inundats com l’avinguda Verge de Montserrat
i els carrers de l’entorn; la poca visibilitat
al passatge de l’Urgell per als vehicles
que volen accedir als carrers principals; el
malbaratament d’energia mantenint els fanals
coberts per les branques dels arbres sense
que el flux de llum arribi a la calçada de les
Rambles, i queixant-nos d’arbres que tapen
un semàfor a l’avinguda Onze de Setembre.

La primera moción que
presentamos y que no fue aprobada, por los
votos contrarios de los Comunes y del PSC,
versaba sobre la realización de un estudio
para la modificación de la ordenanza de
movilidad con el fin de regular el uso de los
aparatos eléctricos de movilidad personal.
Cada vez son más los ciudadanos que se
desplazan con aparatos eléctricos, como
patinetes, bicicletas y monociclos. Ante este
nuevo reto, tenemos que adelantarnos a
los posibles problemas de convivencia en
el espacio público. Otras poblaciones ya
han empezado a regular en sus respectivas
ordenanzas el uso de estos vehículos.
También hemos tramitado a través de
nuestro grupo en el Parlament de Catalunya
dos propuestas de resolución; la primera,
solicitando la presencia de al menos un
pediatra de urgencias las 24 horas y los
365 días del año en El Prat y, por otro lado,
una propuesta para hacer de la feria de la
Fiesta Mayor de El Prat una feria inclusiva
reservando unas horas sin ruidos ni luces
para facilitar la participación de personas con
trastorno del espectro autista. Esta propuesta,
aunque hace unos meses no fue aprobada
en el Ayuntamiento de El Prat, por los votos
en contra de los Comunes y del PSC, en el
Parlament sí fue aprobada por unanimidad y se
podrá llevar a cabo. Por lo tanto, os deseamos
desde Cs una feliz Fiesta Mayor Inclusiva.
@antoniomiguelrr
@Cs_ElPrat
Tel. 938 082 030

Seguim treballant, doncs, a peu
de carrer, com ens agrada! Volem escoltarvos i fer tot allò que serveixi per fer més
propera la primera institució de la ciutat
i tot fent-ho pensant en el bé comú.
D’aquí a pocs dies arriba una nova
Festa Major i, com ja va sent una constant,
hi ha persones que es queixen de no poder
decidir, per exemple, quines actuacions hem
de portar a les nostres places, o per què
coincideixen diversos actes a la mateixa
hora. Si realment volem promocionar la
cultura popular, en aquella franja horària no
programem gran cosa més. No creieu que
seria millor? Treballarem per aconseguir-ho!
Només em manca desitjar-vos
una molt bona Festa Major a totes i a
tots i que puguem gaudir al màxim de
les activitats que ens anirem trobant pels
carrers de la nostra ciutat aquests dies.
@ERC_ElPrat
@jordi_ibern
Esquerra El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Vuelta al “cole”
Después del parón estival,
volvemos al día a día con las pilas cargadas.
Tras los comicios municipales de mayo, la
elección de alcalde en junio y la formación
de gobierno en julio, mis compañeros y
compañeras del grupo municipal socialista
y yo iniciamos un nuevo curso político con
nuevas responsabilidades e ilusión renovada.
Nos comprometimos a trabajar por El Prat
con dedicación, esfuerzo y toda la pericia
que podamos conseguir. Cuenten con ello.
Si han seguido con atención los
medios este verano habrán visto que el otoño
se presenta movido. En Catalunya, los actos
de la Diada han dejado de manifiesto que la
fractura de nuestro país, no solo política, está
lejos de solventarse. Los socialistas seguimos
defendiendo la vía del pacto como solución
a nuestras disputas, pero la proximidad de la
sentencia de los juicios del Procés nos hace
esperar un recrudecimiento de la tensión.
Y en Madrid, ¡ay, Madrid!, el
presidente Pedro Sánchez apuró los días
que quedaban para lograr la investidura
pero no se pudo evitar el adelanto electoral.
Los partidos de izquierda tenemos la
responsabilidad de trabajar en clave de
país, dejando de lado personalismos y
táctica partidista, para sacar adelante
un acuerdo que saque a España de
la provisionalidad y aleje la amenaza,
todavía latente, de “las tres derechas”.
Menos mal que en El Prat llega nuestra
Festa Major. En esos cuatro intensos días las
entidades ofrecen lo mejor de su actividad,
lucen sus mejores galas y llenan las calles de
cultura, de deporte, de gastronomía...; hacen
ciudad haciendo poble, y nos recuerdan que
nos sentimos orgullosos de pertenecer a este
lloc al món. El nuestro. Bona Festa Major!
@PerezJP_

Alba Bou Jordà

Davant l’emergència
climàtica
En els últims mesos ha pres rellevància
una constatació que, lamentablement, no és
nova però que esdevé dramàticament urgent:
el planeta ja no aguanta més (o, més ben dit,
ja no ens aguanta més). El nostre sistema
productiu no és eficient. El nostre sistema
de mobilitat no és racional. El nostre model
econòmic és insostenible ecològicament.
Estem arribant a un punt de no-retorn, i és
una greu irresponsabilitat que pagaran els
nostres fills i filles. No podem seguir acceptant
uns privilegis que passen per damunt del que
pot assumir el nostre ecosistema.
També en aquest conflicte els
països empobrits en paguen abans les
conseqüències. Però a tots ens arribarà el
moment de passar comptes. El nostre país
patirà gravíssims canvis que no podrem
assumir, i ciutats costaneres com la nostra
seran les primeres de veure-ho. Cal un
compromís irrenunciable per part de totes les
institucions, nacionals, europees, mundials, a
sobreposar-se a qualsevol interès del ferotge
capitalisme que mou el món, i que ens conjuri
a tots a revertir la petjada ecològica. I els
municipis també hi tenim un paper.
Al Prat treballem des de fa
molt temps per construir una ciutadania
ambientalment crítica i que accepti que el
privilegi de viure al nostre entorn comporta
també una corresponsabilitat. Per això hem
creat una àrea específica d’Acció Ambiental,
des de la qual pretenem combatre les causes
i revertir els efectes d’aquesta crisi climàtica.
Personalitats com Greta Thunberg i moviments
com Fridays for Future ens han obert el camí.
Assenyalen amb el dit la responsabilitat de
governs i governants i els emplacen a prendre
decisions que hauran de sacsejar la nostra
manera de perviure. Preguntem-nos, doncs,
què hi podem fer cadascuna de nosaltres.
@alba_bj
@elPratenComu
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VIDA PRATENCA

MÉS D’UN CENTENAR DE PARTICIPANTS A LA TROBADA DE DONES

EL PRAT

El centre cívic Sant Jordi – Ribera Baixa va acollir, el 14 de
setembre, la 16a Trobada de Dones del Prat, en la qual van
participar més de cent dones. La Trobada ofereix anualment
un espai de reflexió i aprenentatges sobre com promoure
la igualtat de gènere i l’apoderament femení. Enguany
s’hi van celebrar diversos tallers sobre com promoure la
igualtat i com identificar i actuar davant de les violències
masclistes, així com per fomentar l’autoestima, el benestar
i la qualitat de vida de les dones. Vídeo a www.elprat.tv

14

octubre

MILLORA LA SENYALITZACIÓ DELS BICICARRERS
La xarxa de bicicarrers del Prat està millorant la seva
senyalització horitzontal (repintada dels senyals al
paviment) per fer-los més visibles, especialment als
vehicles de motor. Aquesta actuació, finançada amb
el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
abasta uns 22 km de bicicarrers, que circulen per vies
de zona 30, amb baixa intensitat de trànsit i donant
cobertura a tot el nucli urbà i connexions ciclables amb
les zones d’activitat econòmica del voltant de la ciutat.
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LES ASSOCIACIONS DEL PRAT JA PREPAREN LA
17A MOSTRA D’ENTITATS
Durant el mes de juliol es van obrir les
inscripcions per participar en la 17a Mostra
d’Entitats, en format estand o amb una activitat.
Durant el setembre s’ha començat a treballar la
forma i el contingut de la Mostra, conjuntament
amb les associacions interessades. El 1er Plenari
de Mostra tindrà lloc el dijous 3 d’octubre, a
les 18.30 h al centre cívic Palmira Domènech.
Les entitats interessades trobaran més
informació a www.elprat.cat/mostraentitats

QUINTO TAPA POTA BLAVA, DEL 10 AL 27 D’OCTUBRE
Del 10 al 27 d’octubre se celebrarà una nova edició de la ruta gastronòmica
Quinto Tapa Pota Blava, organitzada per l’AGT amb el suport de l’Ajuntament
del Prat. Una trentena de bars i restaurants participaran en l’activitat, que
dona valor a un dels productes estrella del Parc Agrari del Baix Llobregat,
el pollastre de la raça Prat. Durant tots els dissabtes de l’activitat, la
plaça de Blanes acollirà tapes amb Pota Blava. La ruta gastronòmica
de referència de la comarca estrena web: www.quintotapa.cat

VIDA PRATENCA

AIGUA EXCEL·LENT A LA PLATJA

OFRENA FLORAL SOTA LA PLUJA PER LA DIADA

Fins a l’arribada de les pluges torrencials de principis
de setembre, les analítiques que l’Agència Catalana
de l’Aigua realitza quinzenalment a la platja del Prat
durant tot l’estiu han donat com a resultat una qualitat
excel·lent de l’aigua per al bany. Durant els mesos
d’estiu la platja del Prat ha acollit múltiples activitats. Un
exemple són els prop de 250 infants que han participat
en casals nàutics municipals o els tallers per aprendre
a prevenir riscos a la mar. Vídeo a www.elprat.tv

Com ja és tradició, el Prat va celebrar l’acte institucional
amb motiu de la Diada Nacional el dia 10 de setembre,
a la pl. del Mestre Estalella, als peus de l’escultura Arc
d’esperança. A l’acte, celebrat sota la pluja, hi van intervenir
la Cobla del Baix Llobregat, la Unió Filharmònica del Prat
i la coral Lo Llobregat de les Flors. L’alcalde de la ciutat,
Lluís Mijoler, va pronunciar un discurs que podeu llegir
a l’apartat “Notícies” de www.elprat.cat. Nombroses
formacions polítiques, sindicals i entitats de tot tipus van
fer la tradicional ofrena floral. Vídeo a www.elprat.tv

FOTO: ESPERANZAH!

EL PRAT
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FIRA DE GANGUES AL NUCLI ANTIC I NIT DE TAPES AL MERCAT
MUNICIPAL
Els comerciants del Nucli Antic i paradistes del Mercat
Municipal han acomiadat la temporada d’estiu amb les
ja tradicionals Fira de Gangues i Nit de Tapes al Mercat
Municipal. El primer cap de setmana de setembre, la
ciutadania va poder gaudir d’un vespre on tots els
comerços dels carrers Ferran Puig i Frederic Soler
van oferir a peu de carrer grans descomptes en els
seus productes per tancar les rebaixes d’estiu i alhora
incentivar el comerç local. Vídeo a www.elprat.tv

TORNA EL FESTIVAL ESPERANZAH!
Els dies 11, 12 i 13 d’octubre el parc Nou acollirà una nova edició del
festival solidari Esperanzah! Des del 2015 el festival ha destinat 300.000 €
de la venda d’entrades a projectes socials, de cooperació internacional
i al foment de l’economia social i solidària al Prat. Enguany el festival
girarà entorn de la crisi climàtica i hi actuaran grups com Oques
Grasses, El Pot Petit, Rebelmadiaq Sound System, Banda Futura Amparo
Sánchez, Banda Esperanzah! Natxo Tarrés, Las Migas, Sant Andreu
Jazz Band, Pepe Viyuela... Tota la informació a www.esperanzah.es
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Punt Lila contra el
sexisme per la Festa Major
Campanya per prevenir violències masclistes

Durant la Festa Major d’enguany
s’instal·larà un punt informatiu destinat a sensibilitzar, informar i atendre,
en el cas de produir-se, assetjaments
i/o agressions masclistes i LGTBIfòbiques. Aquest Punt Lila estarà ubicat a
la zona de concerts del pàrquing de la
Renfe, on hi haurà un equip de professionals especialitzats en l’abordatge de
les violències masclistes als espais de
festa. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
la campanya municipal “El Prat, lliure de
sexisme. Només Sí és Sí”.
Assessorament i detecció
Una parella de professionals donarà informació i assessorament al Punt Lila i
una altra parella itinerant voltarà per la
zona de concerts fent detecció, sensi-

bilització i prevenció. Totes elles aniran
identificades amb una armilla negra
amb lletres liles. A la carpa del Punt Lila
hi haurà materials específics de la campanya, xapes, tatuatges, polseres i díptics informatius on es recullen un seguit
de recomanacions a tenir en compte en
cas de trobar-se davant d’alguna situació de sospita o agressió sexista.
Protocol des del 2017
Des del 2017, al Prat existeix el Protocol contra les agressions sexistes en els
espais de festa, emmarcat dins de les
polítiques de gènere de la Regidoria de
Feminisme i LGTBI. L’objectiu general de
l’elaboració del protocol és que totes les
persones es puguin relacionar de forma
segura i lliure

❧

Tatuatges temporals de la campanya “Només
sí és sí”.

17

octubre

Taller
d’autodefensa
feminista
19 i 26 d’octubre
a “la Palmira”
Els dissabtes 19 i 26 d’octubre, de
10.30 a 13.30 h, es realitzarà un taller
d’autodefensa feminista al nou centre
cívic Palmira Domènech.
En aquestes sessions es treballaran
les eines per identificar les expressions de violència sexista, així com
el disseny d’estratègies i actituds
d’empoderament individual i col·lectiu
per combatre i fer front a les violències
masclistes. Es farà èmfasi a mantenir la
calma en situacions d’agressió, la consciència de l’espai en el lloc on es pugui

EL PRAT

Concentració contra la violència sexista a la pl. de la Vila.

produir un atac i com utilitzar la postura,
la veu, etc.
Les sessions les impartirà la tallerista
estatunidenca Karin Konkle, qui té una

llarga trajectòria impartint aquest tipus
de formacions. Les inscripcions es poden
realitzar a partir del dimarts 1 d’octubre a
través del web online.elprat.cat

❧
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Nuevos cumplimientos de los
Presupuestos Participativos
La instalación de puertas automáticas en cuatro equipamientos municipales y el
asfaltado de diversas calles se han ejecutado siguiendo las propuestas ciudadanas

El Ayuntamiento de El Prat sigue ejecutando las propuestas aprobadas por la
ciudadanía a través de los Presupuestos
Participativos. Las dos últimas son las
siguientes:
Puertas automáticas

EL PRAT
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Se han instalado puertas de apertura
automática en los centros cívicos Jardins de la Pau y Sant Jordi – Ribera Baixa
y en los complejos deportivos Estruch y
Julio Méndez. También se han adaptado
los accesos a dichas puertas en aquellos
casos en que era necesario para que pudieran llegar sin problemas las personas
con movilidad reducida (rampas, pasamanos, barandillas, felpudos de pelo
corto...).
Se han aprovechado los cambios para
mejorar la eficiencia energética de los
edificios, con cristales aislantes y cerramientos con rotura de puente térmico.
Asfaltado de calles

Nuevas puertas de apertura automática —en este caso, correderas— en el centro cívico Jardins
de la Pau.

Durante el verano se han asfaltado
diversas calles de la ciudad, algunas de
ellas accesos importantes al municipio:
Remolar entre Rosas Ribas Parellada y
Verge de Montserrat; Verge de Montserrat entre Remolar y Aneto y entre Serra
del Canigó y Remolar; Moreres entre Josep Anselm Clavé y Gaiter del Llobregat;
Manuel Bertrand entre Maurici Vilomara
e Ignasi Iglesias; Major entre pl. Vila y pl.
Espanya; Josep Anselm Clavé entre Manuel Bertrand y Prat; Enric Borràs entre
pg. Mercat y Josep Anselm Calvé, y Doctor Soler y Torrens entre Major y Enric
Prat de la Riba

❧

Más información sobre los Presupuestos
Participativos en www.elprat.cat/persones/
participacio-ciutadana/pressupostosparticipatius

Aspecto de la av. Josep Anselm Clavé recién asfaltada.

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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MUNDO OBRERO

d’ALBERTO SAN JUAN
Alberto San Juan torna als escenaris de la nostra ciutat, aquest cop amb una representació
teatral que ens farà retrocedir a l’últim terç del segle XIX i la creació del moviment obrer, i anirà
avançant fins avui. Tot en un format de comèdia marxista amb músiques de Santiago Auserón.

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Diumenge 13, a les 18 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

T EATRE

EME de Carlo Mô

Dues crosses, un home i un abric.
Treure’t l’abric o no tenir cames
esdevenen el mateix obstacle. Obra
inspirada en la capacitat de superació
davant les adversitats de la vida.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 20, a les 19 h. Entrada: 8 €

DIJOUS TEATRE

CONFERÈNCIA PERFORMATIVA: LA MEMÒRIA
Los Torreznos presenten aquesta proposta de recerca
escènica sobre la memòria.

Teatre L’Artesà. Sala Petita. Dijous 17, a les 20.30 h

M ÚSICA

CONCERT: MAGALÍ SARE

Magalí Sare
arriba al bar
de La Capsa
disposada a
emocionarnos amb els
temes del seu
primer disc.
Composicions en català i anglès
que recorren l’angoixa, la decepció
i la destrucció, però també l’amor i
l’esperança.

La Capsa
Divendres 18, a les 22.30 h

CONCERT: INICHE

La terrassa de
La Capsa acull
el concert
d’aquest
grup d’arrels
malianes que sona a blues del desert i
que parla de màgia i de la saviesa de
la música com a forma de vida.

La Capsa. Diumenge 20, a les 12 h

LA COLLA DEL TRAJE

Trobada d’intercanvi de
receptes cuinades per la gent
gran del barri. No oblideu
portar un tast de la vostra
recepta preferida!

Centre Cívic Palmira
Domènech
Divendres 25, a les 13.30 h

EL RESISTENTE Y DELICADO
HILO MUSICAL d’Amalia

Fernández
Una partitura
coreogràfica,
amb elements
teatrals, corals,
performatius
i poètics. Cinc intèrprets en escena
sostenen l’acció, que està basada
en la continuïtat, en el flux i en les
transformacions que se’n deriven, tal
com funciona la natura.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 27, a les 18 h
Entrada: 15 € Anticipada: 10 €

VIU L’ÒPERA!: NORMA

Projecció de l’òpera més cèlebre de Vincenzo Bellini,
protagonitzada per la gran sacerdotessa Norma.
Kevin Newbury, director emergent de l’escena nordamericana, dirigeix aquesta producció de 2015 al
Gran Teatre del Liceu. Comentari previ a les 17.30 h

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 20, a les 18 h

CONCERT: FUSA NOCTA + SANTA
SALUT

Amb el seu estil personal, la seva veu
esquinzada i unes cançons amb un
clar missatge feminista i social, Fusa
Nocta és una de les personalitats
més potents del trap nacional. Per
la seva banda, Santa Salut és sinònim d’actitud,
dinàmica i expressivitat a l’escenari.

CONVOCATÒRIA
MALNASCUTS.PRT
Els MALNASCUTS.PRT
obren una nova
convocatòria per a joves
entre 16 i 30 anys amb
ganes de formar part
d’un procés de creació
experimental col·lectiva
i de descoberta de noves
possibilitats d’expressió.

Del l’1 d’octubre al 4 de
novembre
Consulta les bases a
teatrelartesa.cat/
malnascuts

CONCERT TRIBUT A
GEORGE HARRISON, “BE
HERE NOW”, amb Messengers

Els Messengers
ens conviden a
redescobrir el
llegat musical
del cantant i
compositor George Harrison amb
una posada en escena plena de
dinamisme.

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 30, a les 20 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

LA NIT DELS MÚSICS
VIVENTS 3

JAM SESSION

Trobada bimensual de músics pratencs i no pratencs
al bar de La Capsa per a posar-se al dia i tocar en
directe aquells temes que més els fan vibrar.

Deu monstres
enfundats en
uns excèntrics
xandalls,
amants dels
sintetitzadors i dels anys 80. Són
The Xandals amb La resurrecció
del cassette.

La Capsa. Diumenge 27, a les 19 h

La Capsa. Dijous 31, a les 23 h

La Capsa. Divendres 25, a les 22.30 h
Entrada: 12 € Anticipada: 8 €

FESTIVAL
ESPERANZAH!

Músiques d’arreu del món,
festa i solidaritat tornen
a omplir el Parc Nou amb
una nova edició del Festival
Esperanzah!

De l’11 al 13 d’octubre,
al Parc Nou

L’ORQUESTRA DE BARRI

Al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
comença aquest projecte comunitari
i intergeneracional on gaudir de la
pràctica musical en grup. No cal tenir
coneixements previs, tothom pot fer
música o sumar-s’hi amb les seves
aportacions. Inscripcions al centre
Vine el dia 2 d’octubre a conèixer el projecte!

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Dimecres 2, a les 18 h

17è CLIC-PRAT

E XPOSICIONS

Mostra de les fotografies
finalistes i guanyadores del
17è concurs fotogràfic de
Festa Major.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 18 d’octubre al 22 de novembre

ENCARA POTS VISITAR

METRÒPOLIS DE CIUTAT

Exposició itinerant
i interactiva que
acompanya el procés de
participació ciutadana
del Pla director urbanístic
metropolità (PDU). La mostra posa a l’abast
dels visitants els coneixements bàsics, els reptes
i les propostes del Pla, de manera didàctica,
interactiva i entenedora.

Cèntric Espai Cultural. Del 4 al 18 d’octubre

L ECTURA

En un bar
qualsevol, la
cuinera, farta
de repetir el
mateix cada
dia, decideix fer uns experiments
per fer entendre els elements
químics que formen el pernil, les
olives i les anxoves. Espectacle amb
interacció amb el públic.

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 10, a les 19 h

Recull de les fotografies finalistes
i de la fotografia guanyadora del
concurs fotogràfic d’estiu.

Centre Cívic Jardins de la Pau
De l’1 al 31 d’octubre

Inauguració: divendres 18, a les 19 h

POSI’M DUES CERVESES I
UNA TAULA PERIÒDICA

EXPOSICIÓ
#VIULESTIUALPRAT

CERTAMEN FOTOGRÀFIC
JOSEP RADUÀ I TORRES

OCTUBRE ADA LOVELACE

Al Centre
Cívic Palmira
Domènech
han preparat
un munt
d’activitats al voltant de la figura
d’aquesta gran matemàtica i física.
Un mes per visibilitzar el treball de
les dones en la ciència, la tecnologia,
la matemàtica i l’enginyeria.
Tota la informació a
elprat.cat/ccpalmiradomenech

Café L’Artesà. Fins al 3 d’octubre

MOSAIC. LES PRIMERES
ENTITATS CULTURALS
DEL PRAT
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 24 de novembre

EL LENGUAJE DE LA LUZ EN EL CINE
amb Román Gubern
Un viatge a través de la història del cinema per
descobrir les diferents intencions comunicatives
de la llum. Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 24, a les 19.15 h

LLEGIM PER A TU

Vine a gaudir d’una sessió de lectura en veu alta
en companyia d’altres persones.

Centre Cívic Palmira Domènech
Tots el dimecres, a les 17 h

TEMPS DE
CASTANYADES!

A finals d’octubre arriba la festa
més significativa de la tardor!
Consulta totes les castanyades
populars a elprat.cat/cultura

TROBADA CASTELLERA
DEL BAIX LLOBREGAT

El Prat acull la
celebració del
XXVè aniversari
de la Trobada
de Colles
Castelleres del
Baix Llobregat,
coincidint amb
el 5è aniversari
de la Colla de Castellers del Prat.

Pl. de Catalunya
Dissabte 12, a les 17.30 h

VISITA A LA CASA GOMIS

C INEMA

CINE CLUB

THE PARTY

2017, Regne Unit.
Idioma: anglès.
Janet acaba de ser
nomenada ministra
de sanitat i prepara
una celebració a
casa, envoltada dels millors amics.
La festa, però, no anirà en la direcció
esperada.

Cine Capri. Dimecres 16, a les 20 h
(VOSE)

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA
CAPRI

ABOMINABLE (11, 12 i 13),
MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL
(18, 19 i 20), LA FAMILIA ADAMS

(25, 26 i 27)

Altres pel·lícules: MIENTRAS DURE

LA GUERRA, TERMINATOR:
DESTINO OSCURO I ZOMBIELAND:
MATA Y REMATA

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

Visita a una
de les joies de
l’arquitectura
racionalista,
obra de
l’arquitecte Antoni Bonet.
Activitat reservada a persones
residents al Prat. Places limitades
Inscripció a partir del 14
d’octubre, a
patrimonicultural@elprat.cat
o al tel. 934 782 858

Punt de trobada: pàrquing del
Tanatori. Dissabte 26, a les 10 h
Entrada: 8 €

LECTURA

L’HORA DEL CONTE

Activitat recomanada per a infants
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12
Dissabte 5, Per què és tan bona la llet

I NFANTIL

de la mama? amb Rocío Quesada

TALLERS

BIBLIOLAB amb El Taller
Per a infants a partir de 7 anys

Dimarts 1, a les 17.30 h, Sopa
d’imatges i lletres

amb Sherezade Bardají

Per a infants de 6 a 9 anys

d’ocell

Dissabte 26, Pícnic per petits curiosos

LA FÀBRICA

CONTE INCLUSIU: AIGUA amb

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa, a les 17.30 h
Preu: 2 €. Cal inscripció prèvia
Divendres 4, Manualitats de tardor.

L’HORA DELS NADONS

Activitat familiar per a infants de
0 a 3 anys

Biblioteca Antonio Martín
Cal inscripció prèvia

Dimarts 15, a les 16.30 h, Primers contes

amb Montse Dulcet

Dimarts 15, a les 17.30 h i dissabte 19,
a les 10.30 h, Un bosc de llum amb Santi
Rovira

Zum-Zum Teatre
Per infants a partir
de 4 anys
Els grangers d’aquesta
història no pensen en
els diners i sempre
reparteixen el poc que tenen amb qui més ho
necessita. Però un dia arriba una gallina a la
granja que pon un ou d’or i tot canvia.

Tallers creatius relacionats amb la
lectura. Cal inscripció prèvia

Dimarts 8, a les 17.30 h, A vista

Biblioteca Antonio Martín
Divendres 4, a les 17.30 h

LA GALLINA DELS OUS D’OR de

Biblioteca Antonio Martín

Dissabte 19, La muntanya sagrada (Dia
Mundial de l’Alzheimer) amb membres
dels Tallers de memòria de l’AFA

Elisabeth Ulibarri
Activitat recomanada
per a infants a partir de
3 anys
Qui viu dins d’una
peixera veu el món més circular. Trobar un
amic a dins de l’aigua no és un fet habitual.
Conte sensorial i inclusiu adaptat per a
persones amb pluridiscapacitat.

TEATRE I MÚSICA

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 6, a les 12 h. Entrada: 5 €

ELS MÚSICS DE BREMEN IN
CONCERT de Pot Teatre

Després de fugir dels
seus amos, que volien
sacrificar-los per ser
massa vells, quatre
animals músics es
presenten a un càsting
per a la Banda Municipal de la ciutat.
Organització: La Xarxa

Donarem la benvinguda a la tardor
amb una activitat molt creativa.

Divendres 18, Fem panellets. A

punt per celebrar
la castanyada,
no pot faltar una
bona fornada de
panellets!

El Modern. Diumenge 20, a les 12 h
Entrada: 6 €

ART EN FAMÍLIA

CIRC

Els arxius Qüestioneti
Activitats per
a famílies amb
infants de 4 a
9 anys
Veniu a gaudir en família d’una nova
investigació dels Qüestionetis.

ZOOM: LA REPÚBLICA DELS
CONTES

Durant els mesos
de tardor, el cicle
d’espectacles Zoom
ens porta diferents
disciplines del món del circ, la màgia i els contes.

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 20, a les 11.45 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 19, a les 18 h

Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE
D’OCTUBRE

DIMECRES 16

PASSEJADA PEL RIU

Farem una passejada d’uns 11 kms.
pel Riu Llobregat. Es recomana portar
mòbil.
Informació i inscripcions: Programa
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Gratuït

DIMECRES 23

VISITA GUIADA A CAMPRODON
I SETCASES

Descobrirem cada racó d’aquesta
bonica població amb una visita guiada. A
continuació, anirem a dinar i passejarem
per Setcases. T’hi apuntes?
Informació i inscripcions: Programa de
Lleure de la Gent Gran
Places limitades. 40 €

DIA A DETERMINAR
AHORA CAIGO!

Vols participar com a públic en aquest
programa de TV? Vols conèixer l’Arturo
Valls? Doncs ara és el teu moment.
T’hi esperem!
Informació i inscripcions: Programa
de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Gratuït

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

Comença la temporada
al Teatre L’Artesà
Ja està tot a punt per acollir representacions que ocuparan tots els racons i sales
de l’equipament per convidar-nos al gaudi i a la reflexió a través de les Arts en Viu

Aquesta temporada, el Teatre L’Artesà
ens portarà a explorar mons diversos,
amb noms reconeguts com Alberto San
Juan, amb Mundo obrero, o Lola Herrera,
amb Cinco horas con Mario. I també les
propostes d’investigació dels Dijous Teatre o llenguatges híbrids de música, dansa, teatre, circ i audiovisuals amb Amalia
Fenández, Albert Pla o Rocío Molina.
Quatre itineraris
Hem demanat ajuda a pratencs i pratenques per construir conjuntament quatre
maneres diferents de viatjar a través de la
programació. Podem seguir els consells
de la Carme —una enamorada del teatre
amb gustos omnívors—, de la Vanemaravillas —aficionada a l’escriptura, a la
dansa i a tot el que sigui moure el coco i
l’ànima—, dels Stalkers —8 joves d’entre
18 i 25 anys que participen en un projecte de curadoria arreu de Catalunya— o
de l’equip del Teatre L’Artesà —que per
a aquesta ocasió recorre les esteles de la
identitat i la memòria—.

EL PRAT
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La sala gran del Teatre L’Artesà, en finalitzar l’obra Federico García, de la temporada passada.

Programació Expandida
Les obres que es podran veure al Teatre
L’Artesà es desbordaran amb la Programació Expandida, un espai que s’obre a
la pràctica i al diàleg a través de xerrades,
laboratoris d’experimentació, processos
comunitaris, on es regenera l’esperit de
la força transformadora de la cultura.
Deia Lev Tolstoi que el secret de la felicitat no es troba en fer sempre allò que
vols, sinó en estimar allò que fas. La nova
temporada de L’Artesà estarà carregada
de fets i d’amor, cent anys després que es
posés la primera pedra d’un edifici que
ara és el node central del programa municipal d’Arts en Viu del Prat

❧

Més informació i entrades a teatrelartesa.cat

La Sala Petita, de gom a gom durant una representació.
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ACTUACIÓ D’ALFRED GARCIA

El cantant pratenc Alfred
García va protagonitzar
una de les actuacions amb
què es va amenitzar el
lliurament de premis
RETRANSMISSIÓ TELEVISIVA

La cerimònia es va
retransmetre en directe
per TV3 i La Xarxa i va ser
produïda per la companyia
teatral Dagoll Dagom

Premiats i premiades, a l’escenari del Teatre L’Artesà amb els presidents Quim Torra i Roger
Torrent i l’alcalde, Lluís Mijoler.

Els Premis Nacionals
de Cultura, a L’Artesà
EL PRAT
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El teatre pratenc va acollir l’acte el 4 de juliol
El Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA) va lliurar, el 4 de juliol
al vespre, els Premis Nacionals de Cultura 2019, en un acte celebrat al Teatre

L’Artesà. La cerimònia la va presidir el
president de la Generalitat, Quim Torra,
acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent; l’alcalde del Prat,

Lluís Mijoler; la consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, i el president del
CoNCA, Carles Duarte.
Les persones premiades van ser Maria
Bohigas (traductora i editora), Jaume
Cabré (escriptor), Josefina Matamoros
(promotora de l’art d’avantguarda),
Clara Peya (pianista), Josep Ponsatí (escultor) i Carme Ruscalleda (cuinera), i
les entitats següents: Museu de Lleida,
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Federació d’Ateneus de Catalunya i Litterarum Móra d’Ebre

❧

El Prat, destino
audiovisual
Nuestro municipio se mantiene como el 3º
de Cataluña que acoge más producciones
Ya hace cuatro años que El Prat ocupa
el tercer lugar entre los municipios catalanes que acogen más producciones
audiovisuales, por detrás de Barcelona
y L’Hospitalet. En 2018 se hicieron en
El Prat 129 rodajes de cortos y largometrajes, espots, sesiones fotográficas,
videoclips y reportajes. De la gestión de
las peticiones se encarga el programa
municipal El Prat Film Office, que promueve nuestro municipio como plató,
apoya el talento local y fomenta la actividad econòmica vinculada al sector.

Rodaje de la serie “Drama”, dirigida por Ginesta Guindal
y protagonizada por Elisabet Casanovas, Artur Busquets i
Julia Bonjoch.

Producciones destacadas
Entre las producciones rodadas en El
Prat el año pasado destacan el documental Txarango, el docuncert; los videoclips Valientes, de Macaco, y Ya lo
sé, de Bohemios Autorizados; los programas televisivos This is art o Polònia,
o espots publicitarios de marcas tan conocidas como Mitsubishi, Fiat, Porsche,
Vodafone, Honda, K&M Kids, Samsung,
Toyota o Purina. El tipo de producción
más realizado es la publicidad.
Las localizaciones más demandadas
son el puente Nelson Mandela, los equipamientos deportivos, el mirador de
aviones, la playa, los espacios naturales
y la finca de La Ricarda.
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Rodaje del largometraje L’ofrena, dirigido por Ventura Durall, con Alex Brendemühl, Verónica
Echegui i Anna Alarcón.

Hacia el greenfilming
El Prat Film Office, en coordinación con la
Catalunya Film Commission, está comenzando a definir las bases para empezar a
trabajar con criterios de sostenibilidad a
la hora de desarrollar producciones audiovisuales sostenibles en el territorio.
Este objetivo de reducir la huella de carbono en la producción de cine y televisión se denomina greenfilming

❧

Más información en
facebook.com/elpratfilmoffice

Rodaje del corto Flores ciegas, dirigido por Rosa Delgado.
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PUBLICITAT
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Com es fa la
participació
ciutadana?
Un reglament estableix
mecanismes perquè tothom
pugui dir la seva en les
polítiques de l’Ajuntament

Abans de l’estiu, l’Ajuntament del Prat
va aprovar el Reglament de Participació
Ciutadana. La participació és el dret de
la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i aplicació de les polítiques públiques municipals a través de processos de consulta,
deliberació, decisió, desenvolupament i
avaluació.
Instruments de
participació ciutadana
El Reglament preveu diversos instruments a través dels quals la ciutadania
pot participar: consultes ciutadanes via
referèndum, consultes ciutadanes noreferendàries, dret de petició, audiències

Un dels processos de participació ciutadana desenvolupats darrerament al Prat.

públiques, intervenció ciutadana en el
ple municipal i Iniciatives ciutadanes.
Consells Municipals
de Participació
Són òrgans consultius que faciliten la
participació ciutadana contribuint a la
deliberació i fent seguiment de l’acció de
govern. Poden ser sectorials o territorials.

Processos participatius
Mitjançant aquests processos, l’Ajuntament promou la implicació de la ciutadania en la definició d’una política pública
concreta. Tenen una durada delimitada
i poden ser oberts a tota la ciutadania o
només a un determinat col·lectiu

❧

Més informació a www.elprat.cat/participacio
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DE 8 PAÏSOS DIFERENTS

Vindran activistes del Sàhara
Occidental, Nicaragua, Brasil,
Índia, Colòmbia, Mèxic,
el Salvador i Espanya
XERRADES I DEBATS

Alumnes d’institut, entitats i
ciutadania en general podran
trobar-se, xerrar i debatre
amb els i les activistes

Xerrada de l’edició de l’any passat.

Activistes pels drets
humans ens visiten
EL PRAT
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Mig miler d’adolescents del Prat hi xerraran
Del 4 al 16 d’octubre, nou activistes pels
drets humans, procedents del Sàhara Occidental, Nicaragua, Brasil, Índia, Colòmbia, Mèxic, El Salvador i Espanya visitaran

15 municipis catalans, entre ells el Prat.
La nostra ciutat s’ha sumat, un any més,
al cicle “Ciutats Defensores dels Drets
Humans”, que pretén conscienciar la ciu-

tadania sobre la importància de defensar
aquests arreu del món i posar en valor el
paper de les persones que els defensen,
en molts casos posant en risc la seva seguretat i la seva llibertat. Al Prat es faran
fòrums de debat amb els activistes per
a mig miler d’alumnes de secundària i
batxillerat, a més de xerrades i debats
oberts a la ciutadania en general i trobades amb entitats

❧

Trobareu informació detallada sobre aquestes
activitats a www.elprat.cat

La diversitat
a la ràdio,
premiada
Reconeixement al programa
pratenc D’aquí i d’allà
L’espai D’aquí i d’allà d’El Prat Ràdio
(91.6 FM), fet en col·laboració amb el
programa municipal de Nova Ciutadania, ha estat guardonat als XI Premis per
a la Diversitat en l’Audiovisual.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), mitjançant la Mesa per a la
Diversitat en l’Audiovisual (MAD), convoca aquests premis amb l’objectiu de
promoure una millor representació de
la diversitat etnocultural als mitjans audiovisuals de Catalunya.
El lliurament de premis es va celebrar
en el marc de la XII Jornada de la MAD
“Dones i diversitat en l’audiovisual”, organitzada a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya el 5 de juliol passat.
D’arreu del món al Prat
El programa radiofònic està dedicat
a la immigració i la diversitat cultural
de la nostra ciutat, i està presentat per
pratencs i pratenques nascuts arreu del
món. Per l’espai, que s’emet des de l’any
2007, han passat més d’una trentena de
persones col·laboradores, així com un
centenar de representants d’entitats de
la ciutat. El programa s’emet un dimarts
de cada mes de 19.15 a 20 h

❧

Trobareu més informació a www.elpratradio.com

Moment de la recollida del premi a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Nous
programes
La graella d’El Prat
Ràdio incorpora
aquesta temporada
dos nous programes:
Rastros de carmín,
conduït per Pilar
Talavera, explora el
paper de la dona a la
música dels segles
XX i XXI, i Sincopao,
amb Raúl Alvarado,
està dedicat
al flamenc.
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Noves subvencions de
suport al comerç pratenc
Per millorar-ne la competitivitat i l’atractiu
L’Ajuntament ha obert una nova subvenció per impulsar la millora, digitalització i modernització dels comerços
adherits o en procés d’acreditació del
segell “El Prat, Comerç de Qualitat”.
També hi ha novetats en les subvencions per a les associacions de
comerciants: 80 % per als projectes
d’enllumenat i 50 % per a actuacions de
dinamització (60 % si són conjuntes).
Cursos i seminaris

EL PRAT
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L’Ajuntament també subvenciona cursos i seminaris en horari de migdia: els
dies 1, 3, 8, 14 i 16 d’octubre es farà “Esprem Instagram i Twitter al teu negoci”,
i al novembre se’n farà un sobre “Gestió
de l’espai al nostre punt de venda”

❧

Trobareu més informació a elprat.cat/economia.

14 ciutats mitjanes
col·laboren per millorar
Per un desenvolupament sostenible i de qualitat

El Centre de Promoció Econòmica del
Prat acull, el 26 de setembre, una jornada de presentació de l’estudi “El posicionament internacional de les ciutats
mitjanes de Catalunya”, de la Xarxa Perfil
de la Ciutat. Aquesta associació està integrada per 14 municipis mitjans catalans, entre ells el Prat.
L’estudi, realitzat per un equip de treball vinculat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), proposa un sistema
d’indicadors territorials i socioeconòmics per identificar el posicionament

internacional d’aquestes ciutats, a fi de
promoure’n un desenvolupament sostenible i de qualitat.
La col·laboració tècnica entre els ens
municipals té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per mesurar la qualitat
de vida i benestar de les ciutats, és a dir,
dels seus ciutadans i ciutadanes.
La sessió compta amb la presència
de la politòloga Maria Cortada, del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona,
i amb l’equip de l’UAB encarregat de
l’estudi

❧

La Tardor
d’El Prat
Emprèn
Eines perquè les empreses
creixin i es consolidin

Aquest mes de setembre ha començat
la segona edició del cicle “La Tardor d’El
Prat Emprèn”, una programació organitzada per l’Àrea Municipal de Desenvolupament Econòmic amb la col·laboració
d’agents del territori (PIMEC, Associació
el Prat Empresarial, AMB, Cambra de
Barcelona, Diputació de Barcelona, Ateneu Cooperatiu i Generalitat).
Enguany es vol reflexionar sobre el
món de l’emprenedoria i l’empresa, visibilitzar l’ecosistema emprenedor pratenc i facilitar eines per fer-lo créixer en
productivitat, rendibilitat, solidesa, innovació i internacionalització.

EL PRAT
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Cursos i tallers
Es faran 10 tallers i cursos adreçats a
noves persones emprenedores, empreses, comerciants i al sector de
l’economia social i cooperativa: Sessió d’acompanyament a projectes
d’economia social , solidària i cooperativa, Community Manager, Model
de Negoci Canvas, Esprem Instagram i
Twitter al teu negoci, Projecte ExportMetropolis, Taller de comunicació inclusiva, Storytelling: explica’m una història,
Augmenta les teves vendes d’una forma
sòlida, Gestió de l’espai al nostre punt
de venda i Com presentar-se a la contractació pública.
Jornades
Durant el setembre s’han celebrat tres
jornades de presentació de les subvencions del Programa TICCámaras. El
17 d’octubre tindrà lloc la 4a Jornada
de la Logística, que tractarà sobre els
nous reptes de mobilitat per a flotes
d’empresa.

octubre

Actuació musical durant la Jornada de l’Emprenedoria de l’any passat a l’auditori del Cèntric.

El 28 d’octubre es farà una sessió de
networking per posar en contacte persones emprenedores i empreses per generar entre elles sinergies professionals
i empresarials.
Novembre anirà ben carregat: el dia
8 se celebrarà la Jornada Comarcal
d’Ecoindústria, on es parlarà d’economia
circular al delta del Llobregat; el dia 13
tindrà lloc l’acte de reconeixement a
les empreses a la Jornada Empreses per
l’Ocupació, i, finalment, el dia 28 tindrà
lloc la celebració de la 13a Jornada de
l’Emprenedoria Local, en el marc de la
qual es lliuraran, un any més, els Premis
El Prat Emprèn

❧

Tota la informació a www.elprat.cat/economia

Nova convocatòria
dels Premis
Ja s’ha convocat la 13a edició
del concurs d’idees i/o projectes
empresarials El Prat Emprèn.
El termini per presentar
candidatures finalitza el 18
d’octubre. Hi poden participar totes
les persones emprenedores que
hagin elaborat un pla d’empresa
amb el suport del Centre Local
de Serveis a les Empreses del
Centre de Promoció Econòmica
entre l’1 d’octubre del 2018 i
el 15 d’octubre del 2019.
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l Baldiri Guilera estava envoltat de
camps de carxofa quan la Montserrat
Tomàs va començar a ensenyar-hi
“natus”, el 1977. El Prat ha canviat
molt des que hi va obrir aquest
institut públic, el primer de la ciutat,
enguany fa 50 anys. I el centre ha
estat un agent clau d’aquest progrés.
Mig segle després, continua la seva
tasca: “Ens transmet ensenyament,
cultura i valors, perquè puguem ser
qui volem ser”, diu Cristian Pastora,
que acaba de començar-hi 2on de
batxillerat. En reconeixement a
aquesta feina, la comunitat del Baldiri
farà el pregó d’aquesta Festa Major.
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Cristian Pastora, alumne de
2on de batxillerat i membre
del Consell Escolar
Rosa María Ibáñez, presidenta
de l’AMPA
Montserrat Tomàs,
professora de Biologia durant
35 anys
Ascen Lamora, professora de
Química durant 27 anys
Marta Mañes, professora de
Tecnologia i directora

“El Baldiri
ens ha fet
i ens fa
estimar
el Prat”

Mig segle “baldiritzant el Prat”, diu una
pancarta a la porta de l’institut. Les professores més veteranes, com resumiríeu
què vol dir això?
Montserrat Tomàs: L’Institut ha format un
munt d’alumnes que ara són docents, investigadores, actors, advocades, professionals de la salut... El fet d’oferir estudis nocturns durant molt
de temps va permetre l’accés al batxillerat a moltes persones que no l’havien pogut fer en el seu
moment, amb el consegüent progrés laboral. El
centre sempre s’ha involucrat en les activitats de
la ciutat, no només en les educatives, sinó de tot
tipus: ha impulsat estudis de qualitat de l’aigua
del riu, dels aiguamolls, de la contaminació, del
medi natural... El centre sempre ha estat obert a
la ciutat. Ens ha fet i ens fa estimar el Prat.
Ascen Lamora: El Baldiri va ser el primer institut
del Prat; per tant, hi han passat milers d’alumnes
en una etapa de la seva vida transcendental. El
centre els ha proporcionat formació acadèmica,
però també valors, grups d’amics —aquí s’han fet
grans amistats— i unes eines socials que els han
permès tirar endavant les seves vides. L’Institut
ha apropat la ciència i la cultura a generacions
de pratencs i pratenques de la mà d’un professorat compromès, amb projectes que escapaven
del que eren rigorosament les classes. Per exemple, des de fa molts anys hem apropat els nostres
alumnes als espais naturals del delta. Avui en dia
se’n parla molt, però nosaltres fa molts anys que
parlem de la conservació del medi.
De fet, vau ser pioners amb la vostra bassa.
Ascen Lamora: Vam reproduir amb l’ajut de
l’Ajuntament un espai natural del delta, ja a
principis dels anys 90. Ens ha permès fer-hi molts
treballs d’alumnes. Alguns ara són professors a
la universitat. Una és professora de Química
aquí i ara utilitza la bassa amb els seus alumnes.
Sempre hem estat compromesos amb el territori
i amb la ciutat. Ens agrada que els nostres alumnes se sentin orgullosos de ser del Prat.
I què és el Baldiri avui?
Marta Mañes: El Baldiri avui és el Baldiri de
sempre: no tan sols un edifici, sinó un conjunt
de persones que han compartit una etapa fonamental de la seva vida i se senten orgulloses de
formar part d’aquest institut. Busquem que tots
els nois i noies desenvolupin al màxim les seves
capacitats, i que creixin com a persones responsables i amb valors. Treballem per fer efectiva la
igualtat d’oportunitats. Potenciem les llengües
estrangeres. Introduïm les noves metodologies

de treball, sempre potenciant l’esforç personal.
Apostem per les noves tecnologies per a l’ús didàctic. Les humanitats i les arts escèniques tenen
un paper molt important en el projecte, com a
eina de desenvolupament personal. Potenciem el
raonament i la recerca, amb projectes que tenen
la ciència i la tecnologia com a eix principal. Un
altre punt fort és la justícia global, que impregna
totes les assignatures per formar en la solidaritat
i la cooperació.
I també participeu en IntersECCions.
Marta Mañes: Ens permet treure la nostra experiència fora del centre i al mateix temps ens
enriqueix. Hi estem implicats en dues vessants:
en la d’art, col·laborant amb l’Escola d’Arts en
Viu i potenciant la música, el teatre i la cultura
audiovisual —l’alumnat crea curtmetratges i ve
els caps de setmana a gravar— i també en la
vessant cientificotecnològica —L’any passat vam
dedicar una setmana a la ciència sobre l’aigua—.
Diuen que per educar el jovent cal tota la
comunitat. Quin paper juguen les famílies?
Rosa Maria Ibáñez: A primària és normal que
les famílies entrem a les escoles, però a secundària això no és tan habitual. Al Baldiri, tenim
les portes obertes. Fem la festa de la castanyada,
fem un concurs literari per Sant Jordi, participem
en els projectes teatrals fent els vestits...
Vam ser pioners en el projecte Sorell, de sostenibilitat i reutilització de llibres. Volíem conscienciar
sobre la cura del planeta, i que les famílies amb
menys mitjans tinguessin les mateixes possibilitats que tothom. Les famílies cada vegada estan
més conscienciades i un 99 % hi participa. És una
eina d’igualtat d’oportunitats i de dignificació.
Com recordareu els alumnes d’ara el Baldiri en 50 anys més?
Cristian Pastora: No només com un institut.
No només ens estan ensenyant matemàtiques o
llengua; ens estan ensenyant a ser persones. Hi
ha molta gent que està aconseguint coses que
sense el suport dels professors, de les famílies, no
podria assolir. Ens sentim com una gran família
on tothom ens ajudem i on tothom participa. Porto sis anys al Consell Escolar i sempre s’ha donat
moltíssima importància a l’opinió de l’alumnat.
Aquí hem fet els primers amics, hem trobat fins i
tot els primers amors. És una etapa molt important de les nostres vides, i el centre s’encarrega
de donar-nos ensenyament, cultura i valors, perquè puguem ser qui realment volem ser

❧

[ Bertran Cazorla ]

EL PRAT
“Hem apropat la
ciència i la cultura
a generacions de
pratencs i pratenques”

“IntersECCions ens
permet treure la nostra
experiència fora del
centre i al mateix
temps ens enriqueix”

“Al Baldiri hem fet
grans amics, i hi hem
trobat fins i tot els
primers amors. Hi hem
viscut una etapa clau
de les nostres vides”
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Quarta temporada de
l’AE Prat a Segona B
El conjunt pratenc afronta la seva tercera etapa a la categoria de bronze del
futbol espanyol, amb l’aspiració de quedar-s’hi la propera temporada
un dels pressupostos més baixos
de la categoria i que, a més, s’ha
reduït respecte d’anteriors etapes
de l’equip a 2a B. El tècnic pratenc
Pedro Dòlera i el seu equip han
elaborat una plantilla amb 14 renovacions (la columna vertebral
que va aconseguir l’ascens) i 8 noves incorporacions.
Rivals potents

l’AE Prat a 2a B i la quarta temporada a
la categoria.

Els potablava s’hauran de veure
les cares amb equips tan potents
com l’Hèrcules d’Alacant o el Nàstic i amb els clàssics filials de clubs
de 1a Divisió —com el Barça B,
l’Espanyol B, el València Mestalla,
el Vila-real B o l’Atlètic Llevant—,
però també amb nouvinguts com
ell amb molt potencial, com el Llagostera o l’Andorra, que ha ocupat la plaça lliure que va deixar el
Reus Deportiu i que compta amb
jugadors importants com Fede
Bessone o el pratenc Javi Martos.
L’AE Prat ha començat la lliga
amb tres empats (amb l’Hèrcules
a casa i contra Oriola i Barça B a
domicili) i una derrota (al Sagnier contra
el Llagostera)

Un repte complicat

Vídeos a www.elprat.tv
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Equip titular de l’AE Prat contra el Llagostera al partit jugat al Sagnier.

El primer equip de l’Associació Esportiva Prat de futbol disputa una nova temporada a la Segona Divisió B, després
d’assolir, el passat estiu, l’ascens de categoria en una eliminatòria llarga i complicada. Aquesta és la tercera etapa de

El club, que l’any vinent complirà 75
anys, afronta un curs complicat, amb

❧

[ Míriam Roures ]

Centenars d’activitats
esportives extraescolars
L’Ajuntament, els clubs i les AFA i AMPA ofereixen un ampli ventall de possibilitats
perquè infants i joves del Prat puguin mantenir-se actius mentre es formen

Ja ha començat el curs escolar i, amb
ell, una amplíssima oferta d’activitats
esportives extraescolars per a infants i
joves. Participar-hi els permet mantenir
una vida activa, alhora que són un complement perfecte per a la seva formació,
amb beneficis per a la seva salut i el seu
desenvolupament psicològic i social.
L’oferta d’activitats físiques i esportives del Prat compta amb el suport de
l’Ajuntament a través del programa
municipal d’ajuts, de manera que cap
infant i jove de la ciutat es quedi sense
fer activitats per motius econòmics.

EL PRAT

AFA i AMPA
Les AFA i AMPA organitzen més de 100
activitats en una quinzena de centres
educatius: multiesport, futbol sala, bàsquet, vòlei, rítmica, arts marcials, etc.
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Clubs
El màxim volum d’activitats, però, són
les que organitzen els clubs i entitats
esportives als complexos municipals:
CEM Sagnier (futbol, futbol sala, atletisme, triatló, hoquei i patinatge artístic),
CEM Estruch (futbol, patinatge de velocitat, bàsquet i rítmica), CEM Fondo d’en
Peixo (natació i triatló), CEM Julio Méndez (futbol, futbol sala, vòlei, bàsquet i
rítmica) i CM Vela El Prat (vela lleugera).
Ajuntament
L’Ajuntament ha obert més de 20 cursos
setmanals de natació al Sagnier, Estruch
i Fondo d’en Peixo i ofereix el Club Esport Jove (de 12 a 18 anys).
Privats
D’altra banda, el Prat disposa d’una oferta complementàriaen instal·lacions privades: pàdel, tennis, hípica, taekwondo,
karate, diverses modalitats de ball...

❧

A dalt, jornada
de cloenda
dels Jocs
Esportius
Escolars del
curs passat. A
sota, iniciació
a la vela,
activitat
oferta en el
marc del Club
Esport Jove.

FLAIXOS D’ESPORTS
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L’AJUNTAMENT HOMENATJA NIL LLOP, CAMPIÓ DEL MÓN DE PATINATGE
L’Ajuntament del Prat ha celebrat un homenatge a Nil Llop,
l’esportista local del Club Patí Cobra que s’ha erigit com
a campió del món de patinatge en la prova de 500 metres
esprint als World Roller Games, celebrada aquest juliol a
Barcelona. Llop, que ha estat rebut per l’alcalde del Prat,
Lluís Mijoler, i ha signat al llibre d’honor del municipi, ha
assolit el seu primer títol mundial només un any després
de la greu lesió que va patir entrenant i que, amb diverses
fractures de gravetat, feia preveure que estigués fora de
les pistes més de deu mesos. Vídeo a www.elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS

EL PRIMER EQUIP DEL CLUB BÀSQUET PRAT AFRONTA UNA NOVA TEMPORADA
A LA LEB PLATA
TROFEU RODOLFO MIJOLER
El 14 de setembre es va celebrar una nova edició del trofeu
Rodolfo Mijoler, en record de qui va ser president de l’Associació
Esportiva Prat. Hi van participar els equips cadets de l’AE Prat
(que va quedar campió), del Sant Ignasi i del Villarreal. El cap de
setmana següent es va jugar el torneig memorial José Durán,
en benefici de l’Associació Espanyola contra la Mort Sobtada.

CADA ANY, MÉS INSCRIPCIONS A LES
ACTIVITATS D’ESTIU
Cada any augmenta el nombre d’infants
i joves del Prat que participen a les
activitats d’estiu organitzades per
una trentena d’entitats de la ciutat i
l’Ajuntament. Aquest estiu han estat
més de 3.647, superant els 3.566 de l’any
passat i les xifres dels darrers anys. Més
de la meitat d’inscripcions han estat
per a activitats esportives, seguides
de les educatives, juvenils i culturals.

El primer equip del CB Prat ha començat la temporada arribant
a la final de la Lliga Catalana LEB, on queia derrotat davant
el Pardinyes sense poder, per tant, revalidar el títol. L’equip
afronta la temporada a LEB Plata amb un projecte que torna
a encapçalar el tècnic Dani Miret i amb una plantilla on només
continuen respecte de l’any passat els capitans Gerbert Martí
i Marc Blanch. S’hi han incorporat, com a jugadors vinculats
amb el Joventut de Badalona, Manel Signes, Pol Molins i Arnau
Parrado; com a cedit des de la Penya ha arribat Vinicius da Silva,
i els nous fitxatges són: Carles Marzo, Albert Valle, Marc Sesé,
Wally Diang, Leo Cizmic i Júnior Saintel. Vídeo a www.elprat.tv
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