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El Prat, entre les millors ciutats 
en relacions veïnals i convivència
Segons una enquesta metropolitana, la nostra ciutat treu un notable
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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ajuntament - OIAC (Oficina

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

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

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

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

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

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

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

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

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

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

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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El Concurs de Fotografia Delta del Llobregat ha arribat 
enguany a la 28a edició, en la qual s’han presentat 234 obres de 58 autors i autores (76 fotografies a la categoria de 
“Paisatgisme”,  77 a la de “Caça fotogràfica” i 81 a la de “Macrofotografia”), 
a banda de les presentades a la categoria d’”Instagram”.  L’acte de 
lliurament de premis se celebrarà el 4 de desembre del 2019, a les 
20 h, al Cèntric Espai Cultural, en sessió oberta al públic. Tant les 
fotografies premiades com les finalistes es podran veure en una 
exposició, fins al 4 de gener del 2020, al vestíbul de la biblioteca 
municipal Antonio Martín. Més informació a www.afprat.org ❧

Fins al dia 4 de gener podrem 
veure al vestíbul de la biblioteca 
municipal Antonio Martín, al 
Cèntric, una exposició de les 
fotografies premiades i finalistes

EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA

Primer premi de la categoria “Paisatgisme”: Remolar, de Luis Mora.
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1r premi categoria “Instagram”, de José Antonio 
Maté.

NOTA: Per raons de 
maquetació, aquestes 
fotografies tenen un 
enquadrament i 
tractament diferents 
de les originals.

Primer premi de la categoria “Caça fotogràfica”: La espátula y su presa, de Luis Leandro Serrano. 

Primer premi de la categoria “Macrofotografia”: Abella peluda, d’Antoni Barbany.
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Últimamente se habla mucho de convivencia y seguridad. Y es bueno que así sea: es importante debatir cómo 

construimos ciudades donde todos y todas podamos vivir sin miedo y en libertad. Lo que no es bueno es 

hacerlo desde los prejuicios, los estereotipos o el alarmismo.

El Prat no es una ciudad perfecta, claro. Ninguna lo es. Hay problemas, y hay que abordarlos. Un gobierno 

que niega esto es un gobierno irresponsable. Pero El Prat es una ciudad donde la convivencia es buena. Lo 

demuestran los datos. Por ejemplo, los que muestra la encuesta que ha hecho el Área Metropolitana. Ha 

preguntado al vecindario y ha observado que, de promedio, este valora la seguridad en sus barrios con un 7,6 

sobre 10, por encima de la nota puesta a este aspecto en el conjunto metropolitano, que es de 7.

Y ¿qué hace que en El Prat la convivencia saque un notable? Sin duda, prevenir y combatir los delitos es 

imprescindible; pero no suficiente. Hay que trabajar también para garantizar un vecindario activo y bien 

trabado. Por ello impulsamos un Plan Local de Convivencia y hemos creado servicios como el de Buena 

Vecindad.

Y garantizar la convivencia y la seguridad pasa, sobre todo, por combatir las desigualdades y preservar la 

cohesión social, para garantizar que todas las y los pratenses puedan desarrollar una vida digna. Por ello es 

importante apoyar las actividades extraescolares, o conectar el Parque Agrario con el Punto Solidario. En esta 

revista os contamos estas y otras iniciativas. ¡Buena lectura!

Garantizar la convivencia 

y la seguridad pasa, sobre 

todo, por combatir las 

desigualdades y preservar 

la cohesión social, para 

garantizar que todas las 

y los pratenses puedan 

desarrollar una vida digna.

Garantim la cohesió, preservem la 
convivència

e’n parla molt, de convivència i seguretat, darrerament. I és bo que així sigui: és important debatre com 

construïm ciutats on tothom pugui viure sense por i en llibertat. El que no és bo és fer-ho des dels prejudicis, 

els estereotips o l’alarmisme.

El Prat no és una ciutat perfecta, és clar. Cap ho és. Hi ha problemes, i cal abordar-los. Un govern que nega 

això és un govern irresponsable. Però el Prat és una ciutat on la convivència és bona. Ho demostren les dades. 

Per exemple, les que mostra l’enquesta que ha fet l’Àrea Metropolitana. Ha preguntat al veïnat i ha observat 

que, de mitjana, aquest valora la seguretat als seus barris amb un 7,6 sobre 10, per sobre de la nota que s’hi 

posa al conjunt metropolità, que és d’un 7.

I què ho fa, que al Prat la convivència tingui un notable? Sens dubte, prevenir i combatre els delictes és 

imprescindible; però no suficient. Cal treballar també per garantir un veïnat actiu i enxarxat. Per això impulsem 

un Pla Local de Convivència i hem creat serveis com el de Bon Veïnatge.

I garantir la convivència i la seguretat passa, sobretot, per combatre les desigualtats i preservar la cohesió 

social, per garantir que totes les pratenques i els pratencs puguin desenvolupar una vida digna. Per això és 

important donar suport a les activitats extraescolars, o connectar amb el Parc Agrari amb el Punt Solidari. En 

aquesta revista us expliquem aquestes i altres iniciatives. Bona lectura!

Lluís Mijoler
L’alcalde

Garantir la convivència 

i la seguretat passa, 

sobretot, per combatre les 

desigualtats i preservar la 

cohesió social, per garantir 

que totes les pratenques 

i els pratencs puguin 

desenvolupar una vida 

digna.

       
    @Mijoler       
    mijoler
    mijoler
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El Prat, millor que la mitjana 
en relacions veïnals i convivència 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va fer l’any 2018 una enquesta per 
conèixer quina percepció té la població 
sobre les relacions veïnals i la convivèn-
cia a cada municipi. El resultat, pel que fa 
al Prat, és força positiu, ja que la nostra 
ciutat es troba en millor situació que la 
mitjana metropolitana i, també, que els 
municipis d’entre 50.000 i 100.000 ha-
bitants, entre els quals es troba (el Prat 
en té 64.674). Així, de 0 a 10, la valoració 
que el conjunt de la població de l’AMB 
fa de les seves relacions veïnals i la con-
vivència és d’un 7, mentre que als muni-
cipis d’entre 50.000 i 100.000 habitants 
és una mica superior, del 7,1. Al Prat, la 
xifra arriba al 7,4. 

Punts forts, punts febles

Els aspectes comparativament més valo-
rats del Prat són l’oferta d’equipaments i 

centres cívics, la coneixença entre veïns/
es, la qualitat dels serveis, l’animació als 
parcs, places i botigues, la seguretat, la 

centralitat i la confiança entre persones 
del barri. 

Els aspectes menys valorats (al Prat 
i al conjunt de l’AMB) són el preu de 
l’habitatge i la manca d’oportunitats 
econòmiques. Les expectatives sobre 
la capacitat de mobilització i implicació 
politico-comunitària de la població del 
Prat és més aviat baixa. 

Dels 20 aspectes estudiats, el Prat as-
soleix una puntuació de 8 o superior en 
6 d’ells: la centralitat (tot està a prop), 
la possibilitat de veure’s amb amistats 
i/o familiars, l’oferta d’equipaments i 
centres cívics o socials, la qualitat dels 
serveis del barri, el tracte entre veïns/es 
(que és cordial i respectuós) i el coneixe-
ment entre veïns/es. 

Del total d’aspectes, el Prat no suspèn 
(puntuació inferior a 5) en cap d’ells, 
però n’hi ha cinc en què puntua per sota 

Una enquesta a nivell metropolità revela que el nostre municipi treu molt bona nota 
en aspectes com la coneixença i confiança entre persones o la seguretat als barris

La seguretat, 
ben valorada
La seguretat és un dels àmbits que 
solen causar més preocupació entre la 
població. També en aquest cas, el Prat 
surt més ben parat que la mitjana. 
Així, la seguretat al barri es valora 
a la nostra ciutat amb 7,6 punts, 
mentre que al conjunt metropolità 
n’obté 7 i entre els municipis de 
població similiar, 7,5. L’aspecte 
titulat “L’ambient al barri” obté 
puntuacions similars: 7,8 al Prat, 7,3 
a l’AMB i 7,5 als municipis similars.

FOTO DE 
PORTADA: 
Els espais de 
convivència 
són algunes de 
les accions que 
l’Ajuntament 
està duent 
a terme a la 
ciutat per parlar 
de diversos 
temes que 
interessen a 
la població.

Recent activitat del Servei de Bon Veïnatge i Convivència: una passejada cívica amb gossos, dinamitzada per educadors canins.
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Segons 
l’enquesta, el 
Prat destaca 

per l’alt 
nivell de 

sociabilitat 
amb amistats, 

familiars i 
persones 
del barri.

de 7: en les expectatives d’implicació co-
munitària (com creuen que reaccionaria 
el veïnat) davant l’especulació immobi-
liària (preus, desnonaments...), davant 
la remodelació no-pactada d’espais 

Valoració mitjana final

Àmbits a puntuar, de 0 a 10 El Prat 

Comparativa de valoracions entre el Prat, municipis similars i l’AMB

Municipis 
de 50.000 
a 100.000 
habitants

Total Àrea 
Metropolitana

[ El coneixement entre veïns/es

[ El preu i les característiques dels habitatges

[ La centralitat (tot ot està a prop)

[ L’oferta d’equipaments i centres cívics o socials

[ La qualitat dels serveis del barri

[ La proximitat a entorns històrics o naturals (bosc, platja…)

[ La possibilitat de veure’s amb els amics i/o familiars

[ L’ambient al barri

[ La seguretat al barri

[ L’animació als carrers

[ L’animació en parcs i places

[ L’animació a les botigues

[ L’animació als bars i restaurants

[ Es pot confiar en la majoria de persones del barri

[ El tracte entre veïns/es és cordial i respectuós

[ Els veïns/es criden l’atenció a les persones incíviques

[ Expectatives d’implicació comunitària davant la retallada de serveis                                                                                                                          
i d’equipaments públics

[ Expectatives d’implicació comunitària davant la remodelació no-pactada                                                                                                                           
d’espais del barri (parcs…)

[ Expectatives d’implicació comunitària davant els problemes de seguretat                                                                                                                 
ciutadana (furts, drogues…)

[ Expectatives d’implicació comunitària davant l’especulació immobiliària                                                                                                                    
(preus, desnonaments…) 

8,0

7,4

8,7

8,4

8,4

7,4

8,5

7,8

7,6

7,1

7,9

7,6

7,7

6,7

8,1

5,7

6,3

              
6,1

               
7,0

                   
5,2

7,5

7,2

8,3

6,9

8,0

7,4

8,0

7,5

7,5

6,5

7,3

6,9

7,4

6,2

8,0

5,9

6,1

                        
6,1

                       
6,8

                           
5,7

7,2

7,1

8,2

6,9

7,6

7,2

8,0

7,3

7,0

6,9

7,3

7,0

7,4

6,2

7,9

5,9

6,3

                             
6,3

                                  
6,9

                      
6,1

7,4 7,1 7,0

del barri (parcs...) i davant la retallada 
de serveis i d’equipaments públics; “els 
veïns/es criden l’atenció a les persones 
incíviques”, i “es pot confiar en la majoria 
de persones del barri”. No obstant, tot i 

ser aquestes cinc les puntuacions més 
baixes, estan per sobre o pràcticament 
igualades a les mitjanes metropolitanes 
i de municipis similars. 

Al Prat, menys riscos 
per a la convivència

Un dels aspectes de l’enquesta que mos-
tren més clarament la bona situació del 
Prat respecte del conjunt metropolità 
són els riscos que la població detecta: no 
tenir amb qui parlar, no tenir relació amb 
els veïns/es, no tenir cura dels espais co-
muns, persones conflictives, etc.  

Les principals diferències a favor 
del Prat es donen en els àmbits de la 
sociabilitat amb amistats i familiars, 
l’organització de les comunitats veïnals 
(es fan reunions, es manté l’edifici en bon 
estat, es cuiden els espais comuns...); i el 
respecte entre persones al barri ❧ 
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El Ayuntamiento impulsa
un Plan Local de Convivencia

El Ayuntamiento de El Prat lleva más de 
un año desplegando el Plan Local de 
Convivencia y Civismo, elaborado con la 
implicación de la Taula de Convivència y 
el apoyo de la Diputación de Barcelona. 
Su finalidad es promover la convivencia 
activa en la ciudad, procurando generar 
un tejido de relaciones de confianza y 
cooperación entre personas y colecti-
vos, en un contexto que favorezca la ri-
queza e igualdad de oportunidades y la 
corresponsabilidad hacia unos valores y 
bienes compartidos. 

El Plan se aplica a nivel general del mu-
nicipio, pero se focaliza en los entornos 
donde se produce la convivencia: la vi-
vienda, la escalera vecinal y los espacios 
públicos (los equipamientos y la calle).

Observatorio 

Para conocer la realidad de la conviven-
cia y el civismo en El Prat, el Plan ha ela-
borado un diagnóstico en profundidad, 
recogiendo y analizando la evolución 
de los indicadores de distintos depar-
tamentos que participan en la Taula de 
Convivència, y mediante encuestas a 
profesionales que trabajan en la aten-
ción directa a la ciudadanía. El observa-
torio recibe todo tipo de informaciones 
para orientar las acciones del Plan (pun-
tos conflictivos de la ciudad, actos incí-
vicos, ruidos, suciedad, rumores...).

Mediación 

El Ayuntamiento también dispone, des-
de hace 20 años, del pionero Servicio de 
Mediación Ciudadana y Comunitaria, en 
el que, de manera gratuita, se facilita un 
espacio para gestionar la resolución de 
conflictos entre personas de modo pa-
cífico, imparcial y confidencial, ya sean 
familiares, vecinales, de convivencia y 
civismo, etc.

Diversos servicios municipales y un análisis detallado de la realidad social 
de la ciudad, para así poder incidir de manera efectiva, fomentan una convivencia 
activa, más allá de la simple coexistencia

La implicación 
ciudadana es 
fundamental 
para que en El 
Prat haya un 
buen nivel de 
convivencia.

Hace un año nació el Servei de Bon Veï-
natge i Convivència, que apoya la or-
ganización y mejora de la convivencia 
en las comunidades vecinales, ofrece 
formaciones y talleres para propietarios 
e inquilinos y dispone de dos agentes 

para la convivencia que trabajan sobre 
el terreno (este año lo han hecho en 20 
espacios públicos y 13 correcanes) ❧

Para recibir información o apoyo de estos 

servicios municipales hay que dirigirse a Cases 

d’en Puig (pl. Agricultura, 4. Tel. 933790050)

Buena vecindad
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NÚRIA CABERO, 
tècnica del Servei de Bon 
Veïnatge i Convivència
MARIA PILAR LÓPEZ, 
veïna del barri de la Granja 
atesa pel Servei

“Ja no estàvem soles”. Així recorda la 
Maria Pilar López com la van ajudar 
les tècniques del Servei de Bon 
Veïnatge i Convivència a solucionar 
un problema a la seva escala. 
Aquesta veïna de la Granja forma 
part d’una de les aproximadament 
100 comunitats de veïns i veïnes que 
han rebut l’assessorament d’aquest 
servei des que es va posar en marxa, 
ara fa un any. Tenen un punt d’atenció 
al veïnat a les Cases d’en Puig, on 
atenen sense cita prèvia els dilluns 
a la tarda i els dijous al matí. També 
assisteixen a reunions d’escala, fan 
feina al carrer i han compartit amb la 
ciutadania el “sofà de la convivència” 
a la plaça de Catalunya i als jardins 
de la Pau. Després dels primers 12 
mesos d’activitat, ens expliquen 
com treballen i quins han estat els 
primers resultats de la seva feina.

“Procurem 
facilitar 
eines perquè 
el veïnat 
millori la 
convivència”
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Núria, en què consisteix la vostra tasca, i en 
què es diferencia del Servei de Mediació?
N.C.: El Servei de Bon Veïnatge i Convivència 
arrenca el desembre del 2018 dins del programa 
municipal de Civisme i Convivència. S’assenta so-
bre una llarga trajectòria de treball amb comuni-
tats veïnals de l’Equip de Suport a Escales de Veïns 
de Sant Cosme. Té dues vessants: una de treball 
amb les comunitats veïnals i una altra a l’espai 
públic. En alguns casos treballem conjuntament 
amb el Servei de Mediació, ja que l’objectiu com-
partit és afavorir la millora de la convivència. El 
Servei de Mediació treballa conflictes més con-
crets entre veïns i, en canvi, nosaltres treballem 
un abordatge amb tota la comunitat. També hi ha 
una vinculació entre el treball a l’espai públic de 
les agents per a la convivència, que vetllen per 
l’acompliment de les ordenances de civisme, i el 
programa de mediació reparadora, que ofereix 
mesures alternatives a les sancions per incivisme 
des d’una òptica socioeducativa i comunitària.

Dius que feu una tasca puntual, que mira 
de donar eines al veïnat perquè resolgui 
els problemes que es troba. Busqueu ma-
neres d’empoderar-lo. Com ho feu?
N.C.: Es tracta d’afavorir la millora de les situa-
cions; procurem facilitar eines, reflexions, perquè 
siguin els propis veïns i veïnes les que les resol-
guin. Si volem afavorir situacions positives, no no-
més hem de posar en valor allò que no funciona i 
mirar d’arreglar-ho; també cal fer emergir les ca-
pacitats de les persones, aquelles coses que sí que 
van bé, i impulsar-les.

Una altra  de les iniciatives que ha emprès 
el Servei de Bon Veïnatge és el “sofà de 
la convivència”, que ja heu instal·lat a la 
plaça de Catalunya i als jardins de la Pau. 
De què es tracta?
N.C.: És el cicle “Apropa’t i opina”. Hem triat un 
sofà com a símbol familiar, tranquil. Normalment 
tenim un sofà a casa. Nosaltres traiem al carrer 
aquest espai tranquil, de confiança i de diàleg. 
Agafem uns assumptes relacionats amb la con-
vivència i generem un espai on la gent pugui 
reflexionar-hi i debatre-hi. Es tracta d’un espai per 
informar, però també per reflexionar.

Quan parlem de convivència i civisme cor-
rem el risc de caure en perspectives molt 
punitivistes. Vosaltres, en canvi, l’abordeu 
des d’una vessant més preventiva i estruc-
tural. Com ho feu?
N.C.: Sempre es procura impulsar algunes nor-
mes per regular la convivència a l’espai públic o 

en comunitats. Però al final la convivència és un 
assumpte molt de dia a dia, amb moltes opinions 
diferents. Cal treballar des d’una òptica estructu-
ral i preventiva, posant-nos al lloc de l’altre, veu-
re si es poden trobar punts en comú. Tenim una 
normativa que ens ajuda a trobar un camí, però 
aquest camí nosaltres l’hem de construir.

En aquesta revista abordem també els re-
sultats de l’enquesta sobre la convivència 
realitzada al Prat. Quina contribució ha fet 
el Servei a la millora d’aquests resultats? 
N.C.: El més important és que hem ofert un espai 
a tota la ciutadania on poder parlar, reflexionar 
i intentar millorar les situacions de convivència. 
Aquest espai el teníem a Sant Cosme i ara a tota 
la ciutat. Per a nosaltres la comunicació és molt 
important per a la convivència. Si oferim un espai 
de comunicació, afavorim un espai per millorar-la.

Maria Pilar, tu ets usuària d’aquest servei. 
A la vostra comunitat de veïns teníeu un 
problema amb excrements de coloms, oi?
M.P.L.: Exacte, va arribar un moment en què els 
ocells entraven fins i tot al pati de llums, i una 
veïna va posar-hi un tendal; no amb mala idea, 
sinó pensant en com podia evitar que els coloms 
l’afectessin a l’hora d’estendre la roba. A mi no 
m’anava bé. Li vaig explicar que m’estava perju-
dicant i al final va cedir. Però amb tot això van 
venir els de Sanitat i Salut Pública i van veure que 
hi havia un altre problema d’estructura del pati 
de llums: hi ha uns ferros que el travessen i que 
s’estan podrint. Ja eren dues coses: els coloms i 
què es podia fer per arranjar aquests ferros.

I com vau arribar al Servei?
M.P.L.: Jo veia les Cases d’en Puig, però no sabia 
què hi feien. Vaig anar-hi pel Servei de Mediació, 
i d’allà, quan vam exposar el problema que te-
níem, ens van derivar al de Bon Veïnatge i ens 
van començar a donar suport. Ens entenien, i això 
era molt. També ens ajudaven que nosaltres pren-
guéssim sempre la iniciativa, perquè el nostre era 
un problema bastant gros i no sabíem per on tirar. 
Ens van ajudar, no en el sentit que ells resolgues-
sin el problema; ells ens donaven a nosaltres les 
pautes per anar veient com podíem solucionar-lo. 
La veïna i jo ens vam sentir molt recolzades. Ja no 
estàvem nosaltres soles.

I recomanaries a altres ciutadans i ciutada-
nes el Servei?
M.P.L.: I tant! A mi m’han tret un pes de sobre! ❧

[ Bertran Cazorla ]    

NOTA: Podeu veure un vídeo 
amb la versió completa de 
l’entrevista a l’apartat “El Prat a 
fons / L’ entrevista” d’elprat.tv

N.C.: “Hem ofert 
un espai a tota la 
ciutadania on poder 
parlar i reflexionar. 
Amb espais de 
comunicació millora 
la convivència”

M.P.L.: “Ens han 
donat les pautes 
per solucionar els 
problemes. A la nostra 
escala ens hem sentit 
molt recolzades”

N.C.: “Assistim a 
reunions de veïns i 
veïnes per facilitar el 
diàleg entre tothom”
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    @jordi_ibern       
    @ERC_ElPrat       
    Esquerra El Prat

Seguim sumant 
republicanisme
Ha passat una altra cita electoral i 
només podem agrair als 5.170 pratencs i 
pratenques el suport que ens vàreu donar a 
les eleccions generals del #10N. Amb aquests 
resultats es confirma que el republicanisme 
surt clarament reforçat al Prat. A hores d’ara ja 
supera el 20 % de suport popular, cosa que es 
tradueix en unes 1.000 persones més que han 
volgut apostar per una opció que busca una 
societat més cohesionada i més igualitària i, 
sobretot, un país que respecti els drets i les 
llibertats individuals, on les diferències amb 
les idees polítiques no es duguin als tribunals.

En l’àmbit local, al ple vam aprovar 
una declaració institucional per a l’eliminació 
de la violència contra les dones, que es 
commemora el 25N. Hem d’acabar amb 
aquesta xacra social! És més: hem d’acabar 
amb qualsevol xacra social d’aquesta mena. 
Per això faig una proposta per a l’any vinent: 
commemorem també el 20N com a Dia 
Internacional de la Memòria Transsexual. Fem 
visible la situació de vulnerabilitat d’aquest 
col·lectiu; lluïm a la façana de l’ajuntament 
la bandera trans. Parlem de normalitzar 
la diversitat social, mentre des d’Esquerra 
considerem que hem de diversificar la 
normalitat, i aquest acte pot ser un bon inici.

Volem ressaltar la feina feta i 
promoguda per Esquerra per arribar a 
consensuar una moció de rebuig contra la 
sentència que condemna a 13 anys els nostres 
presos polítics. No hi ha res tan enriquidor 
com seure a taula, posar les idees damunt 
i debatre fins a consensuar un text al qual 
tots li trobaríem mancances, però que va 
permetre que l’Ajuntament del Prat rebutgés 
la sentència i reclamés la sortida immediata de 
la presó dels presos polítics i el retorn de l’exili, 
i que es busqui una sortida democràtica i 
dialogada al conflicte entre Catalunya i l’Estat.

El Prat, ciudad de consenso, 
diálogo y cultura 
Desde Podemos El Prat queremos 
dar las gracias a todas aquellas personas 
que, con su voto valiente, nos permitieron 
obtener 35 diputados en el Congreso el 10 de 
noviembre. Gracias a vosotros podremos seguir 
implementando y defendiendo las políticas 
sociales y progresistas incluso a nivel municipal. 
Dos días después de las elecciones, el PSOE 
y Unidas Podemos llegaron a un preacuerdo 
para la formación de un gobierno de coalición: 
un hito que se producirá por primera vez 
en la historia de nuestra democracia. Este 
acontecimiento es motivo de celebración 
para quienes defendemos la justicia social 
y creemos en la libertad y en el poder del 
diálogo, y no deja de ser una pesada losa 
encima de aquellos que solo intentan dinamitar 
puentes y hacernos retroceder 73 años. 

El consenso siempre se da entre 
quienes están dispuestos a entenderse; y no 
es algo nuevo en nuestro municipio. El pasado 
6 de noviembre se aprobó una moción en 
rechazo a la sentencia del Supremo sobre 
el “Procés”, con el consenso de cuatro de 
los cinco grupos políticos del consistorio. 
Dicho de otra manera: desde El Prat 
exigimos el diálogo porque lo practicamos. 

Diciembre estará lleno de actividad 
en nuestra ciudad. A nivel político y económico 
tenemos la aprobación de los presupuestos 
y las ordenanzas que se han ido estudiando 
y presentando en las últimas semanas. 
Desde nuestra formación apoyamos unos 
presupuestos de carácter social y progresista 
que faciliten el acceso a la vivienda y a la 
educación y que permitan dignificar el trabajo 
de todos los conciudadanos. A nivel agrícola, 
gastronómico y cultural, celebramos la 46ª 
edición de la Feria Avícola, que, como cada 
año, apunta a ser un evento de referencia entre 
los municipios del Parc Agrari. ¡Disfrútenlo! 

3 propuestas y un 
muro (0 de 6)
En primer lugar, me gustaría dar las 
gracias a las 2.497 personas que volvisteis 
a confiar en Ciudadanos en las pasadas 
elecciones generales. Desde Ciudadanos 
vamos a continuar trabajando duro para 
demostrar que una opción de centro liberal 
y moderada es útil y necesaria.

En segundo lugar, me gustaría 
actualizarte el marcador de propuestas 
que hemos presentado al Pleno del 
Ayuntamiento en este mandato. En 
noviembre presentamos tres nuevas 
propuestas y, para variar, las tres han sido 
rechazadas. El equipo de gobierno de En 
Comú y PSC, más ERC y Podemos (que son 
equipo de gobierno de facto, ya que no 
hacen oposición), volvieron a frenar las tres 
nuevas iniciativas que presentamos.

Lo primero que propusimos y que 
fue rechazado consistía en realizar una 
auditoría externa para mejorar y velar por la 
gestión del Ayuntamiento. Esta medida ya 
se realiza en otros ayuntamientos, pero aquí 
queda claro que no desean ser examinados. 
La segunda propuesta, que también nos 
rechazaron, pretendía mejorar la igualdad 
entre las personas a la hora de elegir la 
forma en que formalizan su relación de 
pareja sin ningún tipo de discriminación; 
en particular, la igualdad de trato entre 
las parejas de hecho y los matrimonios 
en el acceso a la pensión de viudedad. Y, 
por último, también nos rechazaron una 
declaración de condena de la violencia que 
estamos viviendo estos días en Cataluña. 
Sorprendente fue el voto en contra del 
PSC, mientras no se opuso a otra moción 
independentista que hablaba de solidaridad 
con los condenados por sedición y 
malversación y que pedía su salida inmediata 
de prisión.

    @podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

    @antoniomiguelrr       
    @Cs_ElPrat        
Tel. 938 082 030 
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Primera fuerza
Hace unas semanas escribía 
aquí sobre la necesidad de iniciar una 
etapa de diálogo que ayudase a superar el 
bloqueo en el que se halla nuestro país. La 
proximidad de los efectos de la sentencia del 
“Procés” nos obligaba a recoser la sociedad 
catalana, fracturada por los errores de los 
líderes independentistas, sobre todo ante 
la inminencia de unas elecciones generales, 
las del 10N, a las que no querríamos haber 
llegado, y que fueron provocadas por la 
irresponsabilidad de las fuerzas políticas 
que antepusieron su estrategia de partido 
a la amenaza de las tres derechas.

Las elecciones del 10 de noviembre, 
si bien no arrojaron un resultado 
significativamente distinto a las del 28A 
(salvo el ascenso de la extrema derecha, una 
mala noticia), podría ser que, esta vez sí, se 
articulase un acuerdo amplio de progreso que 
sirva para desbloquear el país y plantar cara a 
una derecha fortalecida y cada vez más radical. 

A este efecto, todos los y las 
militantes socialistas pudimos participar 
hace unos días en una consulta interna 
en la que pronunciarnos sobre el acuerdo 
alcanzado con Unidas Podemos. La militancia 
socialista, y la de El Prat no ha sido una 
excepción, ha avalado de manera masiva 
el preacuerdo para que España tenga un 
gobierno progresista lo más estable posible.

En una clave más local, el 10N 
sirvió para confirmar que los socialistas 
seguimos siendo la primera opción de los 
vecinos y vecinas de El Prat para gobernar 
el país. Los 10.589 votos recibidos, más 
de un 30 % del total, nos animan a 
seguir trabajando por la justicia social 
y el progreso desde las instituciones. 
A todas y a todos, muchas gracias.

    @PerezJP_

Sí que es pot
El resultat de les eleccions generals, 
les segones aquest any, ha validat de nou la 
voluntat d’una majoria progressista a l’Estat. 
Aquesta majoria ha estat especialment 
marcada en ciutats com la nostra. Poques 
hores després de la jornada electoral, Sánchez 
i Iglesias escenificaven un principi d’acord amb 
la seva abraçada, que moltes persones han 
interpretat com la pipa de la pau.

Ara cal cercar una majoria per a la 
investidura, i en això se centren totes les 
converses amb la resta de partits, regionals 
i nacionalistes, per obtenir vots positius en 
primera o segona ronda. És imprescindible que 
hi hagi un exercici de responsabilitat política, 
institucional i històrica, que permeti bastir 
ponts i establir diàleg, per donar al conjunt 
del país l’estabilitat que necessita. Hem exigit 
un govern d’esquerres i de progrés, més enllà 
dels noms i les cadires, que derogui la reforma 
laboral, que reverteixi les retallades a la sanitat 
i educació públiques, que aporti recursos per 
la lluita contra la violència masclista, que es 
cregui la urgència de la transició energètica, 
que doni eines als municipis per fer polítiques 
al servei del veïnat i que posi un horitzó de 
solucions als conflictes territorials del país. 

Per què no podem creure que un 
acord estable és possible? Al Prat les forces 
polítiques d’esquerres hem aprovat una moció, 
que pretenia trobar un consens entorn del 
conflicte entre Catalunya i Espanya arran de 
la sentència del procés. Hem posat en pràctica 
l’art de fer política i acceptar renúncies per 
trobar objectius comuns: la convivència, el 
respecte i els anhels d’avançar cap a una 
solució. ERC, Podemos, PSC i El Prat En Comú 
hem aprovat un text de rebuig a la politització 
del conflicte territorial, i que es compromet a 
posar l’exemple de la ciutat com a model de 
diàleg i concertació. I tant, que es pot!

    @alba_bj    
    @elPratenComu      
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El Consell dels Infants és un òrgan de participació que 
permet que els nois i noies puguin col·laborar activament 
en la construcció, el desenvolupament i la millora de 
la ciutat. El passat divendres 15 de novembre es va 
formalitzar la renovació de la meitat de membres del 
Consell dels Infants, del qual formen part una trentena 
de nens i nenes. L’acte de renovació del Consell, celebrat 
al saló de plens de la Casa de la Vila, va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i de la tinenta 
d’alcalde d’Educació, Pilar Eslava. Vídeo a elprat.tv

EL CONSELL D’INFANTS DEL PRAT ES RENOVA

LA POLICIA LOCAL CELEBRA LA DIADA PATRONAL

L’Auditori del Cèntric ha acollit la gala de celebració de la 
diada patronal de la Policia Local del Prat, un acte anual que 
reuneix representants de totes les forces policials i on es fa un 
homenatge al cos de seguretat municipal, amb reconeixements 
als i les agents que han tingut actuacions destacades o que 
es jubilen. Enguany, l’acte ha posat l’accent en les dones que 
formen part del cos, justament l’any en què s’han jubilat les 
primeres dones de la policia pratenca (Foto). Vídeo a elprat.tv

CONVENI D’AJUDA DE L’AJUNTAMENT AMB OPEN ARMS

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el president de la 
Fundació Proactiva Open Arms, Òscar Camps, han 
signat un conveni pel qual l’Ajuntament dona 25.000 
euros a l’entitat, que es destinaran a diferents tasques 
vinculades a l’ajuda humanitària de les persones migrades 
i refugiades a la Mediterrània. Vídeo a elprat.tv

EL TEATRE L’ARTESÀ S’OMPLE PER VEURE UN ASSAIG OBERT                 
DEL GRUP MANEL

El grup barceloní Manel va escollir el Teatre L’Artesà per 
fer-hi l’assaig general de preparació de la gira d’aquesta 
temporada, en què presenta el seu cinquè àlbum, Per la bona 
gent. Els Manel van fer estada diversos dies a l’equipament 
pratenc ultimant-ne els detalls, i el dissabte 2 de novembre 
van oferir-hi un assaig general final obert al públic, que 
va omplir la sala gran del teatre. Vídeo a elprat.tv
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85 EMPRESES, DISTINGIDES PER COL·LABORAR AMB L’AJUNTAMENT EN PROGRAMES 
D’OCUPACIÓ

Un total de 85 empreses han col·laborat durant el 2019 en els 
programes i serveis d’ocupació de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament del Prat per promoure l’ocupació 
de qualitat. Per agrair-los el suport es va celebrar al Cèntric la 
jornada “Empreses per l’Ocupació”, on també es va posar en 
valor la importància de la col·laboració entre el teixit empresarial 
i l’Ajuntament per facilitar l’accés (i la permanència ) a una 
ocupació de qualitat de les persones que viuen al municipi.

EMOTIU ACTE CENTRAL DEL 25N A LA PLAÇA DE LA VILA

La lluita contra les violències masclistes va ser el clam unitari que 
va ressonar el 25 de novembre a la plaça de la Vila, en l’acte central 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les 
Dones. Durant l’acte es va fer un recordatori de les víctimes mortals 
d’aquest 2019 i es fa llegir el manifest per part del Consell de Dones 
del Prat. La ciutadania es va poder fotografiar en un photocall amb 
el lema #JuntesMésFortes i tot seguit es va fer una representació 
escènica per part del grup feminista “Las Julietas” del Teatre Kaddish. 
Els Castellers del Prat van aixecar un pilar. Vídeo a elprat.tv

EL PRAT CREA WIKIDONES PER PROMOURE LA PRESÈNCIA DE LES 
DONES A LA VIQUIPÈDIA

El percentatge de dones que edita la Vikipèdia se 
situa en el 10 %. L’any 2018 tan sols un 17 % de les 
biografies de la Vikipèdia eren de dones. Arran 
d’aquestes dades ha nascut Wikidones Prat, un 
projecte de l’Ajuntament del Prat i WikiPrat.cat 
que el 9 de novembre va fer una primera trobada, 
oberta a tota la ciutadania, al centre cívic Palmira 
Domènech. Durant la trobada es van publicar 
articles sobre dones pratenques com l’aviadora 
Pepa Colomer, la investigadora Carlota Dobaño 
o l’escriptora Rosa Ribas. Vídeo a elprat.tv

UN CLIC PER LES DONES

El 22 de novembre es va celebrar la 10a edició de l’acció 
“Fem un clic per les dones”. La foto reivindicativa es va fer 
a la pl. Remodelació de Sant Cosme i va estar precedida 
de la lectura, a càrrec de diverses dones del barri, del 
manifest del 25 de novembre i de les seves reivindicacions. 
Més de 200 persones es van donar cita en aquest acte 
reivindicatiu i de denúncia de les violències masclistes.
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El Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) va ser la força política més 
votada al Prat en les eleccions generals 
del diumenge 10 de novembre, amb un 
30,17 % dels vots (10.589 sufragis) a la 
nostra ciutat.

En segon lloc es va situar En Comú 
Podem – Guanyem El Canvi (21,62 % i 
7.591 vots). El tercer lloc el va ocupar Es-
querra Republicana de Catalunya – So-
briranistes (14,73 % i 5.170 vots). 

El quart lloc va ser  per al Partit Popular 
(7,53 % i 2.644 vots), seguit en cinquena 
posició per Vox (7,36 % i 2.582 vots),  Cs 
(7,11 %  i 2.497 vots), Junts per Catalunya 
(4,35 % i 1.527 vots) i la CUP (2,67 % i 938 
vots).

El PSC-PSOE va ser el més 
votat el 10 de novembre

Respecte de les eleccions generals 
d’abril, l’ordre dels tres primers llocs ha 
estat el mateix (PSC, En Comú Podem 
i ERC), però, en canvi, el PP i Vox han 
avançat a Cs en aquesta ocasió. 

5 punts menys de 
participació

Pel que fa a la participació, al Prat va ser 
del 72,8 %, mentre que a les eleccions 

generals del passat 28 d’abril va ser del 
77,8 %, 5 punts més.

El Prat compta amb 72 meses electo-
rals, distribuïdes en 18 col·legis. El cens 
electoral del nostre municipi consta de 
48.478 persones ❧

Podeu consultar els resultats en detall a 

l’apartat “Ajuntament/Eleccions” del web 

municipal (www.elprat.cat)

Una de les 72 meses electorals del Prat el 10 de novembre passat.

Victòria de 
les opcions 
d’esquerres 
al Prat
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Entran en servicio los
parkings de la avenida

Los aparcamientos subterráneos de Verge de Montserrat ya se han comenzado a llenar de vehículos.

Desde finales de octubre y durante 
todo el mes de noviembre, las personas 
abonadas a los nuevos aparcamientos 
subterráneos municipales de la av. de la 

Verge de Montserrat ya han comenzado 
a hacer uso de sus plazas.

Primero entró en servicio el aparca-
miento Montserrat, situado entre las 

Las plazas de rotación y la zona azul, a punto

calles de Jaume Casanovas y Frederic 
Soler, al que hicieron entrada primera-
mente los usuarios de plazas de alqui-
ler y seguidamente los de abonos de 
24 horas. Posteriormente se repitió la 
operación con el aparcamiento Marina, 
situado entre Frederic Soler i Carretera 
de la Marina. 

Las plazas de aparcamiento de rota-
ción (pago por tiempo) y las de zona 
azul en la superficie se prevé que en-
tren en funcionamiento para la campa-
ña comercial ❧

Con estos dos nuevos 
aparcamientos, El Prat ya 
cuenta en el núcleo urbano 
con 1.800 plazas municipales de 
parking en alquiler o rotación

1.800 PLAZAS

La empresa municipal Prat 
Espais (www.pratespais.com) 
ha sido la encargada de la 
construcción y ahora de la 
gestión de estos aparcamientos

PRAT ESPAIS
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El Prat destina 392.000 € a 
ajuts per a activitats infantils

Activitat d’estiu d’aquest any a la ciutat.

L’Ajuntament del Prat ha destinat 
aquest any més de 392.000 € a ajudar 
famílies de la ciutat perquè els seus fills 
i filles d’entre 3 i 18 anys puguin fer acti-
vitats extraescolars i d’estiu.

En concret, per a activitats d’estiu 
s’han destinat 154.640 €, que han bene-

ficiat 1.061 infants i joves. Per a activitats 
extraescolars les subvencions han arri-
bat als 237.505 €, beneficiant 1.416 nois 
i noies del Prat. 

L’objectiu d’aquests ajuts municipals 
és facilitar l’accés dels joves i infants 
de la ciutat a les activitats d’estiu i/o 

extraescolars de lleure, esportives i cul-
turals, garantint que ningú quedi exclòs 
de realitzar aquestes activitats per mo-
tius econòmics o socials.

Per tenir dret a rebre aquests ajuts, 
els infants i joves que els sol·licitin han 
d’estar empadronats al Prat ❧

Perquè cap infant i jove de la ciutat —d’entre 3 i 18 anys d’edat— es quedi sense 
extraescolars i activitats d’estiu per motius econòmics o de caire social

Aquest any s’han atorgat 
subvencions per a activitats 
d‘estiu per valor de 154.640 €

ACTIVITATS D’ESTIU

Pel que fa a les activitats 
extraescolars, s’han atorgat 
ajuts per un total de 237.505 €

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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Espigoladors va aportar 10.500 kg 
d’aliments al Punt Solidari l’any 2018

La Fundació Espigoladors, situada al Prat, 
ha creat una xarxa de col·laboració amb 
pagesos del Parc Agrari i productors 
alimentaris per lluitar contra el malba-
ratament de menjar. Amb l’ajuda de 
persones voluntàries, i el permís dels 
agricultors, els Espigoladors recullen 
dels camps les fruites i verdures que els 

pagesos descarten perquè, per diversos 
motius, no són viables comercialment. 
D’aquesta activitat se’n diu “espigolar”. 
També recullen excedents de la indús-
tria alimentària. 

Tots aquests productes es canalitzen a 
través de diversos serveis de distribució 
d’aliments, entre ells el Punt Solidari del 

Fruites i verdures fresques del Parc Agrari, descartades pels pagesos i recollides dels 
camps amb ajuda de persones voluntàries, i excedents de la indústria alimentària 

Prat, al qual van aportar 10.500 kg de 
fruites i verdures fresques de tempo-
rada durant l’any passat. 

El Punt Solidari és un servei que es 
presta en conveni entre l’Ajuntament 
del Prat, la Creu Roja i Càritas per 
aportar aliments a les persones i 
famílies amb dificultats socials o 
econòmiques ateses pels Serveis 
Socials. De fet, Espigoladors convida 
aquestes persones a participar de 
forma activa en el projecte. Valors 
com l’esforç, la igualtat i el suport 
mutu imperen en cada espigolada, 
on tothom és sempre benvingut. 

Menjar a la brossa i 
persones sense menjar

Malgrat que l’any 2017 hi havia 821 
milions de persones que patien mal-
nutrició al món, un terç dels aliments 
que es produeixen anualment aca-
ben a la brossa. A Catalunya, només 
tenint en compte l’àmbit domèstic, 
comercial i de la restauració, cada any 
es malbaraten 35 kg de menjar per 

persona, això sense comptar les pèrdues 
que tenen lloc als sectors del processa-
ment alimentari i de l’agricultura (fruites 
i verdures que no compleixen els criteris 
estètics del mercat o que no resulta ren-
dible collir) ❧

Més informació a www.espigoladors.cat

Espigolada als camps del Parc Agrari del Baix Llobregat.

FOTO: JORDI FLORES
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Nadal, una bona ocasió per impulsar
el comerç de proximitat de la ciutat

El 29 de novembre va arrencar la cam-
panya de Nadal d’enguany, amb la 
il·luminació dels carrers comercials. 
L’Ajuntament subvenciona el 80 % dels 
projectes d’enllumenat, a fi d’afavorir 
les activitats de dinamització realitzades 
per les associacions de comerciants. 

Aquest any, no només la Cavalcada de 
Reis tornarà a l’avinguda de la Verge de 
Montserrat; també ho faran els llums de 
Nadal, ja que el tram central, entre Carre-
tera de la Marina i Jaume Casanovas, s’ha 
il·luminat amb motius  nadalencs. 

L’Ajuntament del Prat dona suport a les associacions de comerciants en les activitats de 
promoció i dinamització i en l’enllumenat dels carrers durant la campanya nadalenca

Durant totes les festes na-
dalenques, les associacions 
de comerciants de la ciu-
tat organitzaran una gran 
varietat d’activitats per 
promoure el comerç local: 
mercats nadalencs, actua-
cions, jocs infantils, reco-
llida de cartes per als Reis 
de l’Orient... Podeu seguir 
la campanya nadalenca del 
comerç pratenc a les xar-
xes socials, a través de les 
etiquetes #Comerçmagic 
i #NadalAlPrat.

Concurs 
d’aparadors

Com ja és tradició, els esta-
bliments participants en el 
Concurs d’Aparadors exhi-
biran els seus dissenys fins 
al 12 de desembre. Podeu 
participar en la votació po-

pular enviant un SMS o un whatsapp per 
escollir els millors muntatges —trobareu 
el número als aparadors participants—. 
Juntament amb els vots populars, un 
jurat especialitzat valorarà la qualitat i la 
creativitat dels aparadors i decidirà els 
guanyadors ❧

L’Ajuntament subvenciona el 80 % del cost de la il·luminació nadalenca dels eixos comercials de la ciutat.

Nadal als 
comerços i a 
les xarxes

Tornem a l’avinguda
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El Prat, en un projecte de formació
i ocupació en zones aeroportuàries

El Prat s’ha unit al projecte de la Unió Eu-
ropea anomenat DREAAM (Desenvolu-
pament regional i de personal de zones 
aeroportuàries), finançat pel programa 
Erasmus Plus i que té per objectiu pro-
moure l’ocupació i la formació professio-
nal a les àrees amb aeroport, tot treba-

llant la inclusió social. La presència d’un 
aeroport internacional en un territori 
suposa un benefici en termes de gene-
ració d’ocupació i d’impuls a l’economia 
i a la millora de la competitivitat de la re-
gió on s’ubica. Alhora, les empreses que 
treballen en àrees aeroportuàries cons-

El projecte DREAAM, finançat pel programa Erasmus Plus de la Unió Europea, vol 
crear més oportunitats i llocs de feina a l’entorn local, treballant la inclusió social

taten dificultats per trobar personal 
amb les competències demandades. 

Preveure els llocs de 
treball necessaris

Una de les línies estratègiques de 
DREAAM és planificar i preveure els 
llocs de treball necessaris perquè 
es pugui desenvolupar el potencial 
de creixement d’aquestes àrees ae-
roportuàries. Els socis participants 
en el projecte són operadors locals 
del sector de l’ocupació a les àrees 
aeroportuàries de París Roissy, Pa-
rís Orly i Brussel·les; agències de 
desenvolupament econòmic regio-
nal de Frankfurt i Dahme – Berlín; 
l’Associació europea d’autoritats 
locals i regionals (ARC), i els governs 
locals de Beek (Països Baixos) i del 
Prat.

Aquest projecte es considera la pri-
mera fase d’un altre més global que 
permeti implementar les solucions 
innovadores amb la finalitat de des-
envolupar l’atractiu dels llocs de 
treball en les àrees aeroportuàries 

i construir un lligam estable i qualitatiu 
entre les poblacions locals i les oportu-
nitats de feina.

Amb la seva participació, el Prat vol 
reforçar la seva trajectòria en matèria 
de promoció de formació vinculada a 
l’àmbit aeroportuari ❧

A l’Institut Illa dels Banyols de la nostra ciutat s’ofereixen, entre altres estudis, cicles formatius        
superiors de manteniment aeromecànic i de manteniment d’aviònica.
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DS 21 DES, de 9 a 15 h 

TROFEU SOLIDARI 
DE PATINATGE 
CEM ESTRUCH 
Competició de patinatge, oberta a 
tothom, en què tots els participants 
faran aportacions per a una recollida 
solidària d’aliments i joguines. 

A partir del DJ 12 DES, a les 18 h 

PESSEBRE A LA  
PLAÇA DE LA VILA  
Com cada any, un grup de persones del 
Programa Municipal de Lleure de la Gent Gran 
han treballat durant mesos en la construcció 
d’aquest element central del Nadal local. 
El dia de la inauguració, descobrirem la 
temàtica d’enguany, en un acte amb la 
participació d’alumnes de L’Escola d’Arts en 
Viu i un mercadet de productes artesans.

NADAL MÀGIC ALS EIXOS 
COMERCIALS DE LA CIUTAT
La campanya de Nadal comença amb l’encesa 
de llums als principals eixos comercials de 
la ciutat, on trobareu activitats diverses per a 
grans i petits: jocs, sortejos, el tió, la visita dels 
carters reials... i moltes sorpreses més.
+ activitats a elprat.cat/nadal

A partir del DG 1 DES 

PESSEBRE DE LA  
CASA DE ANDALUCÍA 
C. DE LES MORERES, 105
El tradicional pessebre a la seu de l’entitat
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Del DL 16 al DL 23 DES 

JOC DEL CAGANER
EIX COMERCIAL FERRAN PUIG

Els participants que trobin  
els 10 caganers, amagats a 
diferents aparadors de l’eix 
comercial, entraran en el  
sorteig de 3 paneres dolces!

DS 21 DES, a les 18 h 

CONCERT DE NADAL
DE LA CORAL
LO LLOBREGAT
DE LES FLORS
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
La Coral oferirà el seu tradicional 
concert de Nadal.

Tots els DS, de 8 a 14 h  

MERCAT DE PAGÈS
PLAÇA DE PAU CASALS
Productes de temporada, provinents 
dels horts del Prat i del Parc Agrari, 
per a les nostres receptes de Nadal

+ agenda a elprat.cat/nadal

Tots els DT, DC, DJ i DV, de 17.30 a 20.30 h 

TARDES JOVES D’HIVERN
DIVERSOS EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT
Jocs de taula, manualitats, cultura digital, cuina 
i moltes altres activitats, per a joves a partir de 
12 anys. 
+ activitats a elprat.cat/nadal

DJ 12 DES, de 9 a 18 h 

FEM NADAL A SANT COSME
PLAÇA DE L’AMISTAT

Entitats, comerciants, veïnat i comunitat educativa 
del barri de Sant Cosme col·laboraran plegats en 
una acció per crear la decoració nadalenca del 
barri. Durant tota la jornada podrem gaudir d’una 
xocolatada i pastissos fets per la comunitat. 

DG 15 DES, a les 10 i a les 12 h 

VISITES GUIADES ALS
CARRABINERS I AL SEMÀFOR
APARCAMENT DELS ESPAIS NATURALS DEL RIU 
Gratuïta i sense inscripció prèvia
Visita per conèixer millor aquests edificis històrics i 
descobrir la flora que els envolta, acompanyats per 
l’expert botànic Andrés Valverde.

DS 7 DES, de 10 a 20 h 

MERCAT NADALENC
EIX COMERCIAL MARINA
Els comerciants de l’Eix Marina i els
artesans “El Prat crea” oferiran un
mercat nadalenc amb descomptes  
i nous productes.

DS 7 DES, de 18 a 21 h
DG 8 DES, d’11 a 14 h  

PESSEBRE VIVENT
PARC NOU
Associacions, entitats i un gran grup de voluntaris 
participen en aquest pessebre vivent. Hi trobarem 
escenes teatralitzades, activitats i tastets gastronòmics. 

DL 9 DES, a les 19 h 

SORTEIG DELS
PATGES REIALS
CENTRE CÍVIC SANT JORDI - RIBERA BAIXA
Descobrirem qui seran els 21 infants del Prat 
que ajudaran els Mags d’Orient durant la 
Cavalcada. L’Harshafa també assistirà a l’acte
i s’encarregarà d’aconsellar en la seva tasca 
els afortunats infants que acompanyaran la 
comitiva la nit del 5 de gener.

Fins al DT 31 DES 

RECOLLIDA DE JOGUINES
ESTUDIS D’EL PRAT RÀDIO I ELPRAT.TV -  
FIRA AVÍCOLA
Recollida de joguines, material escolar i 
llibres, que s’entregaran a famílies en situació 
vulnerable. Com a principal novetat, enguany, 
també es podran entregar joguines a l’estand 
d’El Prat Ràdio i elprat.tv durant la Fira Avícola. 

Fins al DV 13 DES  

VINE A COMPRAR A L’AVINGUDA. 
LA TEVA COMPRA TÉ PREMI. 
EIX COMERCIAL AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT 
En realitzar una compra en qualsevol dels comerços i 
establiments de serveis de l’avinguda i el seu entorn, podreu 
participar en el sorteig de més de 1.000 euros en vals.

CARTERS REIALS
Abans que arribin els Reis 
d’Orient, els carters reials ens 
visitaran per recollir les cartes 
dels infants i fer-les arribar a 
Ses Majestats. 
+ informació sobre on i quan 
trobar-los a elprat.cat/nadal
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Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat

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

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

DIJOUS TEATRE
IMPULSO de Rocío Molina
Aquest espectacle és una improvisació, una 
performance, el laboratori de Rocío Molina que s’obre 
al públic, un work-in-progress  dedicat a la relació 
ball-guitarra, una recerca prèvia, una etapa integrada 
en el procés de creació.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dijous 12, a les 20.30 h
Entrada: 15 €  Anticipada: 10 €

Pràctica escènica relacionada amb 
aquest espectacle:
Master class de guitarra flamenca 
El guitarrista Eduardo Trassierra oferirà una master 
class de guitarra, composició i harmonia oberta a 
qualsevol amant del flamenc. No calen coneixements 
previs de música, ni és necessari portar guitarra o 
instruments musicals. 
Cal inscripció prèvia a teatrelartesa.cat
Teatre L’Artesà. Sala Petita 
Dimecres 11, a les 19 h
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RECREATIVOS FEDERICO
INSTAL·LACIÓ D’ALEX PEÑA

“Quan el llegat artístic es 
converteix en un souvenir, la 
literatura dramàtica es torna 
joc.” Amb aquesta instal·lació 
recreada entorn de l’obra de 
Federico García Lorca,  l’autor  
reflexiona sobre l’apropiació 

popular de les icones artístiques, polítiques i socials i el perill 
que la memòria es converteixi en mercaderia.
Teatre L’Artesà. Del 3 al 22 de desembre 
Obertura i presentació de la instal·lació artística
Dimarts 3, a les 19.30 h
Visites guiades amb l’acompanyament del DRAMATIS 
Albert Boronat 
Divendres 13, a les 19 h i divendres 20, a les 20 h 
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MATERNITAT ELNA OPERA de Martí Carreras
Òpera contemporània que explica la 
història de la Laura i la Nisele, dues 
mares que van ser acollides a la 
Maternitat d’Elna durant la Guerra 
Civil. Una història d’esperança i 
optimisme. 
Amb la participació del cor de 
música de l’IES Baldiri Guilera i de 

la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. 
El Modern. Diumenge 1, a les 18 h. Entrada gratuïta (cal reserva 
prèvia a teatrelartesà.cat o presencialment al Cèntric Espai 
Cultural, Teatre L’Artesà i El Modern)

V CONCERT SOLIDARI DE LA FUNDACIÓ 
RUBRICATUS 
Concert Solidari de la mà de La Jeb 
Andrews Foundation Band, que 
presentarà temes propis del seu nou 
disc Cowboy Strong.  
La Capsa. Dissabte 14, a les 21.30 h
Entrada: 6 € 

JAM SESSION
Trobada bimensual de 
músics al bar de La Capsa 
per a tocar en directe 
aquells temes que més 
els fan vibrar. En aquesta 
ocasió estarà conduïda 

pel combo Get Up de L’Escola d’Arts en Viu, format 
per Gloria Busom, Esteban Betrian, Jordi Portet, Aitor 
Domínguez, Fernando González, Víctor Campos i Eva 
Soler.
La Capsa. Diumenge 15, a les 19 h

SMOKING STONES: CONCERT TRIBUT 
Una de les millors bandes 
tribut a The Rolling Stones 
en tot el món, ofereix a 
La Capsa un concert per 
donar-se un capritx a l’oïda 
i escoltar en directe els 
millors temes de la mítica 
banda britànica. 

La Capsa. Dissabte 21, a les 23 h. Entrada: 6 €

CICLE (RE)PENSEM EUROPA
ENCARNAR LA TRADICIÓ. EL VALOR DE COMPARTIR VALORS

amb Lídia Pujol  
Segona sessió del cicle comissariat per Albert Lladó. En aquesta 
ocasió reflexionarem sobre si actualment es pot reivindicar 
Europa des dels seus valors fundacionals, o si podem connectar 
amb les arrels sense caure en la idolatria del passat. Com “fem 
lloc” a aquells a qui encara no coneixem?

Cèntric Espai Cultural. Dijous 19, a les 19 hX 
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SEMPRE EL DESERT 
(MAR(GEN)) 
TEATRE KADDISH
Mar(GEN) parla d’identitat. De 
què vol dir ser del Prat respecte 
a la gran ciutat i respecte a 
nosaltres mateixos. Parla de 
què és el marge i què el centre. 
I ho fa, ho fem, des de totes 
les realitats diferents que hi 
conviuen.
El Modern
Dissabte 14, a les 20.30 h i 
diumenge 15, a les 18 h
Entrada: 12 €  Anticipada: 8 €

BAIXA EL TELÓ 
a càrrec de Montse Enguita
Després d’una representació, més enllà de 
l’escenari, l’espectacle torna a començar 
quan baixa el teló.
Organització: Tintablava
Cèntric Espai Cultural 
Divendres 20, a les 19.15 h

MISHIMA: ARA I 
AQUÍ

El quintet barceloní 
presenta nou disc 
per celebrar el seu 
XX aniversari.
Entrades a la venda 
a partir del 2 de 
desembre
Teatre L’Artesà 
Sala Gran
Entrada: 15 €
Anticipada: 10 €



. . EL CINE DE FRIDA
LES NOIES DEL CALENDARI

Pel·lícula basada 
en la història 
real d’un grup de 
dones que es van 

fotografiar nues per a un calendari 
en benefici de la lluita contra la 
leucèmia. Organització: Assoc. Dones 
Progressistes Frida Kahlo
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dimecres 4, a les 17.30 h
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CINE CLUB
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 

TORTUGAS  
2019, Espanya. Idioma: castellà. 
Animació
Pel·lícula sobre la complicada 
producció de Las Hurdes, tierra 
sin pan, el documental que Luís 
Buñuel va rodar l’any 1933 en 
aquella regió extremenya.

Cine Capri. Dimecres 11, a les 20 h 
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AGUAS ARRIBA, CAÑAS ABAJO: 
EL DESV(AR)ÍO DEL LLOBREGAT

Proposta que forma 
part del projecte 
Bandera Verde del 
col·lectiu Ruta de 
autor, guanyador 
de la Convocatòria 
/Unzip Arts Visuals 

2019, modalitat fotografia i societat. 
El col·lectiu ens proposa una ruta que se 
centra en la transformació dels antics 
espais d’oci del Prat, la màgia de les 
aigües tractades i els espais naturals d’ús 
públic o protegits que hi ha actualment. 
Un recorregut que, per rememorar els 
diumenges d’altres temps, finalitza amb 
un pícnic a prop de l’àrea on avui es veuen 
avions.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 1, a les 10 h 
Cal inscripció prèvia

TERCER GÈNERE, REALITATS 
NO SUBROGADES 

Projecte de Julia 
Cáceres, José 
Luis Parralo i 
Laia Ruz, que es 
presenta com un 
procés formatiu, 

d’exploració personal i de grup en què 
s’analitzarà com ens condiciona el gènere a 
escala individual i col·lectiva i si és possible 
una altra realitat en la qual hi càpiga un 
tercer gènere. 
L’espai expositiu es concep com un 
dispositiu de mediació per ser activat amb 
la intervenció i aportacions del públic.
Projecte guanyador de la Convocatòria 
/Unzip Arts Visuals 2019, modalitat 
projecte expositiu local. 
Centre d’Art Torre Muntadas
Del 12 de desembre al 8 de febrer
Inauguració: dijous 12, a les 19.30 h

PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA CAPRI
LE MANS 66 (6, 7 i 8), 
JUMANJI: SIGUIENTE 
NIVEL (13, 14 i 15) i STARS 
WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (19, 20, 21 i 22)
Per confirmar dates i horaris 
truqueu al 93 379 59 43 
o visiteu el web 
cinecaprielprat.com 

Exposició La meva biblio en fa 50! 
Un recorregut pels 50 anys de vida de la biblioteca i pels 
seus diferents emplaçaments, amb fotografies, vídeos i 
llibres, molts llibres. Comparteix les teves fotografies i els 
teus records vinculats a la biblioteca, a més a més de les 
teves recomanacions de lectura.
Biblioteca Antonio Martín
Del 20 de desembre al 18 de gener

EXPOSICIÓ 28è 
CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DELTA 
Cèntric Espai Cultural 
Del 4 de desembre fins el 4 
de gener 
Inauguració i lliurament de 
premis: dimecres 4, a les 20 h

ENCARA POTS 
VISITAR
AQUÍ HI HA TELA!  
Cèntric Espai Cultural
Fins al 10 de gener

CUIRASSES
a càrrec d’Aurora Periane
Centre Cultural El Remolar
Fins al 7 de gener

Descobreix la màgia de la lectura
Jornada lúdica familiar on 
experimentarem la lectura des del 
vessant més divertit: el joc! Una 
gimcana amb tallers, contes, llibres 
i molta lectura.
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 21, a les 10.30 h 

50è ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
La Biblio està d’aniversari i ho vol celebrar amb tots els usuaris i usuàries que han travessat les seves 
portes durant aquests anys i amb diverses activitats vinculades a la lectura.



    LECTURA
L’HORA DEL CONTE
Contes d’amistat amb Anna García 
Activitat recomanada per a infants de 
3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 7, a les 12 h

La volta a l’any en 365 contes, de Gabriel 
García de Oro i Purificación Hernández
Presentació d’aquest llibre de contes per 
a tota la família. Un any ple de fantasia, 
creativitat i màgia. Conte a conte, donarem 
la volta a tot un any sencer. 
Cèntric Espai Cultural
Dijous 12, a les 18 h

Conte inclusiu amb Elisabeth Ulibarri
Activitat recomanada per a infants a 
partir de 3 anys
Biblioteca Antonio Martín
Divendres 13, a les 17.30 h

TALLERS 
ART EN FAMÍLIA
Per a famílies amb 
infants de 4 a 9 anys
La ràdio de l’Orquestra 
Diversa 

Els Qüestionetis sortiran del Centre d’Art 
Torre Muntadas, posant en marxa una nova 
investigació. Què hauran vist? 
Centre d’Art Torre Muntadas. Diumenge 1, 
a les 11.45 h. Cal inscripció prèvia

LA FÀBRICA
Teatre Familiar
Per a infants de 6 a 
9 anys
Una tarda de jocs 
teatrals i molta 

creativitat, on grans i petits compartiran 
el gust pel teatre.  
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Divendres 13, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Cal inscripció prèvia

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Per infants de 9 a 
12 anys
Invents en família
Mitjançant els 
kits Lego weDo 
i els robots 

Mindstorms, els equips familiars hauran 
de pensar i resoldre problemes, per superar 
reptes de manera enginyosa, construint i 
programant invents nadalencs.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dissabte 14, a les 10.30 h 
Cal inscripció prèvia

CUINA I CIÈNCIA
Activitat per a famílies amb infants de 6 
a 12 anys
Sabeu què és la neu carbònica? Què 
diríeu si us diguéssim que es pot calcular 
el pH dels aliments fent servir una col 
llombarda? A través d’experiments ben 
fàcils, descobrirem que la cuina és ciència!
Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 14, a les 12 h 
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE 
DE DESEMBRE

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

DIMARTS 3
INICI DEL CICLE DE PASSEJADES
DE LA DIPUTACIÓ DEBARCELONA 
Comencem un nou cicle de passejades 2019-
2020 amb la visita a la localitat d’Artés. 
Informació i inscripcions: Programa de Lleure 
de la Gent Gran. Places limitades. Preu: 5 €

DIJOUS 12 
INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE 
A LA PLAÇA DE LA VILA 
Inauguració oficial del pessebre fet per la gent 
gran i fira de productes artesans. 
A les 18 h. Entrada lliure

DIMARTS 17
FESTA DE NADAL PER 
LA GENT GRAN 
Ball amb orquestra a l’equipament Delta del Llobregat 
A les 16.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 18
CINEMA: “THE OLD MAN & THE GUN”
Basada en la història real de Forrest Tucker, un lladre 
de bancs que va passar la major part de la seva vida a 
la presó o intentant escapar-ne. De fet, va aconseguir 
escapolir-se en 18 ocasions i va cometre el seu últim 
atracament l’any 2000 quan tenia 80 anys. 
Cinema Capri, a les 19 h
Entrada lliure a partir dels 60 anys 

IN
FA

NT
IL

TEATRE 
LA NENA DELS PARDALS 
CIA. TEATRE AL DETALL

Per infants a 
partir de 5 anys
Quan el Gran 
Timoner ordena 
exterminar 
els pardals del 
país perquè es 
mengen el gra, 

una nena, la Ming Li, decideix portar-li 
la contrària i seguir les directrius del 
seu cor.
Un espectacle poètic i emocionant 
sobre els petits herois quotidians, sobre 
el respecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 1, a les 12 h
Entrada: 6 €

ZOOM: HOCUS-POCUS
Per a infants a 
partir de 3 anys
Quin és l’efecte 
de les paraules 
màgiques 
més antigues 

del món? Un espectacle de màgia 
familiar, ple d’il·lusions visuals, 
objectes estranys, i éssers màgics.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dissabte 21, a les 18 h 
Entrada: 5 €

RECORDEU!
Del 9 al 20 de 
desembre podreu 
passar a apuntar-
vos i renovar la 
inscripció als tallers 
pel Punt de la Gent 
Gran, a Cases d’en 
Puig, de 9 a 13 h.
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Lluís Mijoler les oferirà cada trimestre

Una trentena de persones 
assisteix a la primera 
trobada “Parla amb l’alcalde”

Una trentena de persones van assistir el 
21 de novembre a la tarda a la primera 
trobada “Parla amb l’alcalde”, celebrada 
al centre cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.

Està previst que l’alcalde, Lluís Mijoler, 
es reuneixi cada trimestre amb el veïnat 
als diferents centres cívics de la ciutat. 

Aquestes xerrades, de caire informal 
i distès, formen part del projecte “Al-
caldia oberta”, per apropar l’alcalde a la 
ciutadania. Un altre element del projec-
te és “Pregunta-ho a l’alcalde”, del qual 
teniu més informació al peu d’aquesta 
pàgina ❧

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, durant la xerrada al centre cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.

                                            
El Cèntric repensa Europa 
amb un cicle de xerrades

[ El Cèntric Espai Cultural organitza 
el cicle Re(Pensem) Europa, que 
durant els propers mesos tractarà 
diverses qüestions relacionades 
amb l’actualitat europea. La primera 
sessió, sobre el Brèxit, va comptar 
amb Matthew Tree, escriptor britànic 
resident a Catalunya. Està previst 
que pel cicle hi passin ponents com 
Lídia Pujol, Blanca Garcés, Rafael 
Argullol, Íngrid Guardiola, Jordi 
Borràs o Ramon Sangüesa, entre 
altres, que debatran obertament amb 
el públic. Vídeo a elprat.tv.]

Recollida de joguines a la 
ràdio

[ Els mitjans municipals El Prat 
Ràdio i elprat.tv organitzen una nova 
campanya de recollida de joguines, 
material escolar i llibres, que 
s’entregaran a famílies en situació 
vulnerable per Reis, a través de la 
Creu Roja. Com a principal novetat, 
enguany es podrà lliurar el material 
tant als estudis com a l’estand dels 
mitjans de comunicació a la Fira 
Avícola.]
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L’AE PRAT PRESENTA ELS 26 EQUIPS DEL FUTBOL BASE

Prop de 350 infants van ser els protagonistes a la gespa del camp 
municipal Sagnier durant la tradicional presentació dels equips de 
futbol base de l’Associació Esportiva Prat, en aquest cas per a la 
temporada 2019–2020. D’un en un van desfilar els 26 conjunts que 
enguany componen el futbol formatiu de l’entitat. Vídeo a elprat.tv

El Club Natació Prat va presentar a finals d’octubre els nedadors i nedadores que formen part del club aquesta 
temporada. L’acte es va celebrar a la piscina del CEM Fondo d’en Peixo, per on van desfilar vora 150 esportistes 
entre totes les categories. Aquest acte de presentació l’ha fet el club per segon any consecutiu, amb la finalitat 
de donar visibilitat a tots els membres de l’entitat esportiva davant la ciutadania. Vídeo a elprat.tv

                                               EL CLUB NATACIÓ PRAT PRESENTA ELS SEUS NEDADORS I NEDADORES

FOTO: CN PRAT

ELS VIKINGS VOLEI PRAT PRESENTEN ELS SEUS EQUIPS

Els 14 equips que aquesta temporada formen part 
dels Vikings Vòlei Prat s’han presentat a la pista del 
pavelló Julio Méndez. El club enceta una nova etapa 
amb el canvi a la presidència,amb Sandra Sánchez 
com a nova dirigent del club. Vídeo a elprat.tv
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L’AE BÀSQUET PRATENC PRESENTA ELS SEUS EQUIPS EN EL 25è ANIVERSARI DEL CLUB

Uns 120 jugadors i jugadores de l’AE Bàsquet Pratenc han celebrat la presentació dels equips del club per a aquesta temporada al 
pavelló del CEM Julio Méndez. El club el formen 10 conjunts, des dels més joves —els infants que competeixen als Jocs Escolars— 
fins als federats i sèniors. La presentació dels equips ha estat especial perquè el club celebra aquest any el 25è aniversari. Durant 
l’acte, per tant, també s’ha fet lliurament de reconeixements a diversos membres de l’entitat per la seva tasca o trajectòria dins 
del club. A la celebració va assistir l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el regidor d’Activitat Física i Esport, Juan Carlos Moreno (al 
centre de la fotografia, acompanyats pel president del club, Víctor Macho). En l’àmbit competitiu cal destacar el bon paper del 
sènior femení, que actualment juga al grup 3 de la tercera categoria catalana, divisió assolida aquest any. Vídeo a www.elprat.tv

MÉS DE 1.400 PARTICIPANTS A LA CURSA SOLIDÀRIA

L’esport i la solidaritat es van donar la mà el 17 
de novembre passat en la 1a Cursa Solidària, 
organitzada pel Rotary Club del Prat per recaptar 
fons per als infants amb càncer de l’Obra Social 
Hospital Sant Joan de Déu. Hi van participar 
més de 1.400 persones. Vídeo a elprat.tv

EL CB PRAT PRESENTA ELS SEUS 29 EQUIPS

El pavelló Joan Busquets del CEM Estruch ha estat novament 
l’escenari de la presentació oficial del Club Bàsquet Prat d’aquesta 
temporada. Els 29 equips de l’entitat s’han fet la foto de grup i han 
participat en les diferents activitats programades. Vídeo a elprat.tv
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